البساطة والتعقيد مصطمحاً نقدياً وبالغياً
م.د جاسم عبد الواحد راىي العكابي
إشراف  :أ .د كامل عبد ربو
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أما بعد:

أشارت المعاجـ العربية القديمة إلى مصػطمح البسػاطة كالتعقيػد كتكػرت ادسػتخدامات الماكيػة المختمفػة

ليما:

فالبساطة ف الماة مف ىب ىسطى  :كالبسط نقيض القػبض  :كالبسػط  :النشػر كالفػرش كالم ٌػد .بسػط الشػ ء :
نشره  ،كانبسط الش ء عمى األرض :انفرش  .كالبسيط مف األرض كالبساط مف الثياب  ،كالبسط الفػرش  .كفػ

الحديث  :د تبسط تراعيؾ انبساط الكمب  :أم د تفرشيما عمى األرض ف الصالة.
ت إًلىػ َ ىي ىػد ىؾ
كالبسػط  :الم ٌػد  ،كبسػط فػالف يػده م ٌػدىا  .كمنػو وكلػو تعػالى (( لىػًِ ٍف ىب ىسػ ٍ
طى
ِ
الحسػ يػف كالسػػيكلة  :يقػػاؿ امػرأة بسػػيطة  :حسػػنةي
كانبسػػط النيػػار  :امتػ ٌػد كطػػاؿ( )  ،كالبسػػاطة  :ي
كادنبساط  :ترؾ ادحتشاـ(ّ) ,أم الظيكر .

لًتى ٍقتيمىنًػ

)) (ُ).

الجسػًػـ سػػيمتوي .

الع ٍقد  :كالجمػع يعقى يػد ,كخيػكط معقىػدة
أما التعقيد ف الماة فيك ادلتكاء كىك نقيض ا ى
الع ٍق ىدةي  :ىح ٍج يـ ى
لحؿ  ,ك ي
األعقىػ يػد مػػف التيػػكس  :الػػتم فػ ٍورنًػػو
 :يشػ ٌػدد لمكثػرة  .كيقػػاؿ عقػػدة الحبػػؿ  :فيػػك معقػػكد  ,كمنػػو يع ٍقػ ىدةي النكػػاح  .ك ٍ
ً
كالع ٍقػًدة  .كظب ػ ه عاوػ هػد  :أم
العقىػ يػد إلت ػكاء فػ ى
ػتِب األ ٍ
التػكاء  ,كالػ ي
تنػػب الشػػاة يكػػكف فيػػو ي
الم ٍعػػكج الػػتنب  .ك ى
ىعقىػ يػد  :ي
كضع عنقو عمى عجزه كود عطفو لمنكـ  .ىك يع ٍق ىدةي المساف  :مػا غميػظى منػو  ،كفػ لسػانو يع ٍقػ ىدةه  :أم إلتًػكاء  .ىكعقٌػد
ضد اإلمكاف كاليسر(ْ) .
كعماه  .كالتعكيص ٌ
عك ى
صوي ٌ
ى
كالمو  :أم أ ى
كالتعقيػػد :المعاظمػػة  ,يقػػاؿ تعاوػػدت الكػػالب  :تعاظمػػت (ٓ) .كالمعاظمػػة  :ىػ تػػداخؿ الشػ ء فػ الشػ ء

(ٔ) .كركم عف عمر بف الخطػاب (رض)  ,أنػو وػاؿ لق و
ػكـ مػف العػرب  " :اشػعر شػعراِكـ مػف لػـ يعاظػؿ الكػالـ
كلـ يتبع حكشيو "  .كوكلو لـ يعاظؿ  :أم لـ يجعؿ بعضو عمػى بعػض كلػـ يػتكمـ بػالرجيع مػف القػكؿ كلػـ يكػرر

المفظ كالمعنى(ٕ).

كالتم يالحظ مف خالؿ استقراء المعان الت خرج إلييا المعنى المعجمػ لمصػطمح البسػاطة كالتعقيػد

 .أف البسػػاطة تػػداخمت مػػع مصػػطمحات أخػػرل كالكضػػكح كالسػػيكلة كادنكشػػاؼ  ...كغيرىػػا  ,ككػػتلؾ الحػػاؿ مػػع
مصطمح التعقيد التم تداخؿ مع الامكض كالعكيص كالمعاظمة  ...كغيرىا .

لقد ناؿ مصطمحا البساطة كالتعقيد مف العناية كادىتماـ الش ء الكثير ,كما تلؾ ادىتمػاـ كتمػؾ العنايػة

إد درتباطيما بجكىر العمؿ األدب مف حيث المبػدع كالػنص كالمتمقػ مػف جيػة  ,كمػف جيػة أخػرل فػ ف األمػر
يعػ ػػكد إلػ ػػى صػ ػػعكبة تحديػ ػػد مفيكميمػ ػػا  ,بسػ ػػبب تعػ ػػدد مسػ ػػتكل درجاتيمػ ػػا ف ػ ػ تحديػ ػػد المعنػ ػػى  ,ككػ ػػتلؾ تعػ ػػدد

ادستعمادت الماكية فضالن عف تلؾ ادختالؼ ف تحديد غايتيما كأىميتيما .
ِٖٕ

اضح عند الدارسيف  ,فقد جرت
أثر ك ه
إف تداخؿ المصطمحات الدالة عمى معنى البساطة كالتعقيد كاف لو ه
العادة عند أكثرىـ أف يساككا بيف البساطة كالكضكح كالسيكلة كالظيكر كالدوة (ٖ) .كمعمكـ أف ىته المساكاة ما

كانت لػكد تػداخؿ المعنػى الماػكم  ,فبسػط الشػ ء كنشػره ىػك إظيػار لػو كىػتا اإلظيػار يم ٌكػف مػف كشػؼ الشػ ء

ممػػا يسػػيٌؿ معرفتػػو كتحديػػده بدوػػة  .ككػػتلؾ س ػػاكل الدارسػػكف بػػيف التعقيػػد كالامػػكض كالمعاظمػػة كالع ػػكيص(ٗ),
كغيرىا مف المصطمحات الت ربما يضمؿ بعضيا المتمق ف تقدير ددلة المعنى(َُ).
إف ىػػته المسػػاكاة بػػيف المصػػطمحات لػػـ تكػػف بػػال مسػ ٌػكغ  ,فمعػػاجـ الماػػة بينػػت تػػداخؿ تمػػؾ المصػػطمحات
نت أف التعقيد ف الماة نقيض الحؿ  ,كالحؿ ىك البسػط  ,فالتعقيػد نقػيض البسػاطة ,
مر معنا  .ككتلؾ ىبَي ي
كما ٌ

كالبساطة تساكم الظيكر  .كالظيكر ىك الكضػكح كالكضػكح نقػيض الامػكض .فبمػا أف الكضػك ىح يسػاكم الظيػكر
ؽ و
فالتعقيد يساكم الامكض  .مع فار و
وميؿ ف ادستعمادت الددلية .
إف البساطة لـ تاادر ساحة اإلبانة كاإلفصاح كالكشؼ كالكضكح  ,فقد شكمت ىته الاايات عماد مفيكـ

البساطة  .كدشؾ أف اإلبانة كاإلفصاح  ...كغيرىا  ,ى مساع تكاصمية أيسػس عمييػا عمػـ البالغػة منػ يت نشػ تو ,
كدشػػؾ أف ثمػػة كج ػػكدان كرابط ػان تالزمي ػان ب ػػيف التعقيػػد كالام ػػكض كالمعاظمػػة كالعػػكيص كاإلبي ػػاـ  ...كغيرىػػا م ػػف

المصطمحات المتعمقة بخفاء المعنى ؛ َ
ألف ىته المصطمحات تسعى إلػى غايػة كاحػدة كىػ التعبيػر عػف المعنػى
الكػػامف كراء المفػػظ كالتركيػػب  ,كتحديػػد أثػر المفػػظ فػ كشػػؼ ونػػاع المعنػػى الػػتم يحممػػو الػػنص ,كوػػد ظيػػرت ىػػته
المس لة ف حديث البالغييف عف مس لة " الجامع " (ُُ)بكصفو حمقة الكصؿ الفكرية الت تجمع بيف شيِيف مما
يسمح لممتمق بقدر كبير مف مقاربة المعنى .

كممخص فكرة " الجامع " ىك أنو دبد مػف جػامع بػيف كجػكد المعػان خػارج الػنص ككجكدىػا فػ داخمػو ,

بمعنػى أف كجػكد المعػان كترتيبيػػا فػ الػنص  ,إنمػػا يخضػع لكجكدىػا فػ مخيمػة المػتكمـ مػػف جيػة كالمتمقػ مػػف

جية أيخرل  .كىتا الكجكد يككف عمى ثالثة أنكاع ى  :جامع عقم  ,كجامع خيال  ,كجامع كىم (ُِ).

إف لؤلشػػياء م ارتػػب متعػػددة ف ػ الكجػػكد  .تتبػػايف ف ػ وربيػػا كبعػػدىا عػػف إدراؾ اإلنسػػاف .لػػتا نجػػد ط ارِػػؽ

ادسػػتددؿ عمييػػا متباينػػة بالضػػركرة  ,لكاف كػػاف كػػؿ كجػػكد منيػػا يستض ػ ء بػػا خر إلكمػػاؿ التصػػكر  ,كوػػد عبػػر
الرازم عف ىته المس لة حيف واؿ )) إف لؤلشياء أربع مراتب ف التحقؽ  ,األكلى حصكليا كتحققيا ف أنفسيا ,
كالثانيػػة حصػػكؿ تصػػكراتيا كالعمػػـ بيػػا عنػػد العقػػؿ  ,كالثالثػػة األلفػػاظ الدالػػة عمػػى تمػػؾ الصػػكرة  ,كالرابعػػة الكنايػػات

الدالة عمى تمؾ األلفاظ )) (ُّ).

فالتعبير عف ىته األشياء سيككف بمراتب متعددة فمنو التعبير البسػيط الػتم يتحقػؽ معنػاه بػالمفظ نفسػو

 ,كمنػػو التعبيػػر الاػػامض  ,كمنػػو التعبيػػر المعقٌػد  ,كمنػػو التعبيػػر المػػبيـ ,كتلػػؾ بحسػػب كجػػكد المعػػان كم ارتػػب
تحققيا.

ِٕٗ

فالامكض يتعمؽ بالصكرة كيظير مف خالؿ المجاز كالصكر كاإلحساس  ,كالتعقيد يتعمؽ بالفكر كالنػزكع

العقمػ المتسػػرب فػ ثنايػػا الكممػػات (ُْ) ,كاإلبيػػاـ يتعمػػؽ بكضػػكح الػػدليؿ الماػػكم كوربػػو مػػف الفيػػـ  .كعميػػو فػ ف
مباحث الامكض تدخؿ ضمف مباحث التعقيد ألف تصكرات األشػياء تتعمػؽ بػالنزكع العقمػ  .كلػيس كػؿ مباحػث

التعقيد تدخؿ ضمف الامكض ألف ليس كؿ ما يتعمؽ بالفكر كالنزكع العقم ىك تصكرات كعمػى ىػتا فػ ف مفيػكـ

التعقيد أكسع مف مفيكـ الامكض.

نعػػـ  .إف ىػػته المصػػطمحات متسػػاكية مػػف جيػػة ددلتيػػا عمػػى مفيػػكـ كاحػػد كىػػك خفػػاء المعنػػى  ,كلكنيػػا

تتبايف ف مراتب ادستددؿ عف تلؾ المعنى مف جية حصكؿ تمؾ المعان لممبدع كالمتمق .

تمر المعرفة بثالث مراحؿ يرتبط بعضيا ببعض  ,كينبن بعضيا عمى بعػض  ,أكلػى تمػؾ الم ارحػؿ ىػ

اإلدراؾ أك المعرفة عف طريؽ الحكاس  ,الت تزكدنا بالمادة الت تتحكؿ إلى معرفة بعد أف تتفاعؿ مع األعماؿ

العقمية كى المرحمة الثانية  ,ثـ ت ت مرحمة الكجداف أك الشعكر ب ثر تمؾ المعرفة  ,كىك شػعكر بالمػتة كاأللػـ .
كمف الطبيع أد يككف ىناؾ شعكر ما نحك ش ء مجيكؿ تمامان لمنفس  ,ألنو سيككف شػعك انر مبيمػان كدسػيما إتا
كانت الصكرة مبيمة  ,كالرؤية غير كاضحة  .كلكف ىػتا الشػعكر سػيككف كاضػحان محػددان  ,إتا اتضػحت الرؤيػة

لمنفس  ,كعميو فاف المعرفة أك اإلدراؾ ىك التم سيكلٌد الت ثير ,كاف طبيعة تلؾ الت ثير تتكوؼ عمى بياف الصكرة
كمدل كضكح الرؤية(ُٓ).

لك ػ نحػػدد معنػػى البسػػاطة كالتعقيػػد ف ػ ادصػػطالح النقػػدم عمينػػا وبػػؿ كػػؿ ش ػ ء تحديػػد طبيعػػة الكػػالـ

البسيط كالكالـ المعقد  ,كما المقصكد بالتعقيد ف ىته الدراسة  ,كىتا يتطمب منا التمييز بيف نكعيف مف التعقيػد
سي ت الحديث عنيما بعد بياف الفرؽ بيف الكالـ البسيط كالكالـ المعقد .

فالكالـ البسيط ىك الكالـ الفصيح الظػاىر البػيف  ,الػتم تكػكف ألفاظػو مفيكمػة د تحتػاج فػ فيميػا إلػى

استخراج مف كتب الماة  ,لكانما كانػت بيػته الصػفة ألنيػا م لكفػة ادسػتعماؿ بػيف أربػاب الػنظـ كالنثػر  ,داِػرة فػ
كالميـ  ,لمكاف حسنيا (ُٔ) ,فالبساطة مف أىـ خصػاِص األدب الرفيػع  ,كمعناىػا كصػكؿ الكػالـ إلػى المتمقػ

كعدـ اناالوو دكنو  ,كىػتا المصػطمح شػ نو شػ ف جميػع المصػطمحات األدبيػة التػ تتحػدث عػف جماليػات الكػالـ

فيك يحمؿ معنى الكضكح كالظيكر (ُٕ) .كود مضػت كثيػر مػف المصػطمحات النقديػة كالبالغيػة إلػى ىػتا المعنػى

فمصطمح البالغة معناه البمكغ كالكصكؿ إلى المتمق  ,كمصطمح الفصػاحة معنػاه اإلبانػة كالظيػكر أم الكضػكح
(ُٖ)

ك(( اصؿ البياف كالبالغة عند العرب ىك اإلبانة عف المعنػى ككضػكح القصػد ))

(ُٗ),

(( كأكؿ كاجػب عمػى

(َِ)
البميغ أف يككف كاضحان مفيكمان يرم إلػى إفػادة وارِػو))  ,كد يكػكف ىػتا األمػر إد إتا تػكخى األديػب شػركطان

ليكػػكف أدبػػو بسػػيطان كاضػػحان  .لػػتلؾ كػػاف المصػػدر األسػػاس لمبسػػاطة ىػػك عقػػؿ األديػػب وبػػؿ كػػؿ شػ ء كبعػػد تلػػؾ
ي ت التعبيػر الماػكم  ,كم ارعػاة األديػب لمقتضػى الحػاؿ

(ُِ),

كمػف ىنػا فػ ف البسػاطة د تعنػ السػطحية كادبتػتاؿ

كما يظف بعضيـ  ,في د تتنافى مع اإليحاء كاإلشارة كلاة المجاز كالتصكير  ,بؿ أف األصػؿ فػ لاػة األدب

َِٖ

التخيػؿ  ,كىػتا مػا اجمػع عميػو عممػاء البالغػة
عامة كلاة الشعر خاصة ,أنيا لاةه تصػكيريةه مجازيػةه تعتمػد عمػى
ٌ
كالنقد إت والكا  :إف التعبير المجازم ابمغ مف التعبير الحقيق  ,لكاف الكناية أبمغ مف التصريح (ِِ).
أمػا التعقيػد الفنػ (اإلبػداع ) فيتميػز ب نػػو مسػتحب  ,إيجػاب  ,ينجػػتب فيػو القػارئ إلػػى القصػيدة ((كىػػك

الانى ف الشعر)) (ِّ)(( .كرديؼ عمؽ المعنى كلطافتو )) (ِْ) .إت ىك شػفافية شػعرية تفيػـ الشػعر عمػى أنػو

ػاء يثيػر اإلعجػاب فيكشػؼ األمػكر الصػػعبة (ِٓ) ,
عمميػة خمػؽ ككسػيمة لمكشػؼ كالمعرفػة فيػك يخفػ المعنػى إخف ن
كيمنح النص الشػعرم تفسػيرات مختمفػة تػتىب الػنفس فييػا كػؿ مػتىب  ,كلػيس التعقيػد الفنػ إبيامػان أك تعميػة ,

عما يريد (ِٔ).
إنما ىك غرض يقصده الشاعر ليعبر ٌ
إف الشاعر الجيد ىك التم يمتمؾ القدرة عمى إيصػاؿ وصػاِده إلػى المتمقػ مػف دكف المػركر فػ صػعاب

أك عراويػػؿ تػػتكر  ,فيجعػػؿ نصػػو تا بنيػػة تتمتػػع بالبسػػاطة كد تسػػمح بسػػيركرة الت ػ كيالت كتطػػكر كجيػػات النظػػر
كتقميػػب الػػنص عمػػى جكانػػب مختمفػػة  .أمػػا إتا لػػـ يرغػػب فػ كشػػؼ المعنػػى الػػى القػػارئ  ,ف نػػو رغػػـ عػػدـ إيصػػاؿ

مضمكف القصيدة كامالن إلى المتمق  ,إد أنو يبن جس انر إبداعيان عمى تخكـ الماػة كاأللفػاظ كالرمػكز كاإليحػاءات
عمػؿ فيػو
 .كىتا الجسر ىك (( ىجك ياز مركر القصيدة  ,حتى لكاف ًكجد فييا ش هء مف التعقيػد العفػكم  ,الػتم د تى ٌ
كد تكمؼ  ,يجعؿ المتمق واد انر عمى تكظيؼ إمكاناتًو كآلياتًو العقمية كالنفسية ,حتى يعيش القصيدة )) (ِٕ).
إف القصاِد الت تحكم التعقيد الفن تستطيع جتب القارئ المتمرس إلييا كاسػتمالتو إلػى أجكاِيػا بش و
ػاؼ

كمتعػػة كانتبػػاه  ,كالقػػارئ الجيػػد د يمػػتمس التكاصػػؿ الكامػػؿ لممعنػػى  ,لكادراؾ كػػؿ مفػػردة لاكيػػة فيػػو  ,كلكنػػو سػػيجد
متعةن كبيرةن ف مككنات القصيدة  :صك انر  ,كمعان شعرية  ,لكايحاءات  ,كمكسيقى تسحره كتشػده شػدان  ,دكف أف
ػير لؤلسػباب التػ جتبتػو  ,كىػتا يفتػرض تػكفر ح و
ػس ناو وػد  ,واب وػؿ عمػى التقػاط مػا يختفػ كراء
يجد ف البدايػة تفس ان
الكممات كما تكح بو اإليحاءات(ِٖ).

لقػػد عػ ٌػد بعػػض الدارسػػيف التعقيػػد مػػف األسػػاليب غيػػر المحمػػكدة ف ػ العمػػؿ األدب ػ  ,إت اعتمػػدكا ف ػ ىػػتا
الحكـ عمى معايير استمدكىا مف أتكاويـ كمف القكاعػد التػ تكصػمكا إلييػا  .ككانػت المقػاييس السػاِدة بيػنيـ ىػ
الكضكح كالسيكلة كاإلبانة  ,كى مف سمات البساطة .

فالبساطة ف النطؽ كاإلصابة المباشرة لممعنى ى المعيار األساس عند ىؤدء الدارسػيف  ,كمػا كوػكفيـ

و
جتكر
لجانب البساطة إد لتىابيـ إلى أف ادستعماؿ المفظ ىك استعماؿ كضع  .كد شؾ أف ىته الفكرة تات

أصػػكلية مػػف حيػػث أنيػػـ كػػانكا يػػركف فػ الكضػػع عمميػػة تعيػػيف المفػػظ أزاء المعػػان (ِٗ) .كمػػا تعػريفيـ لمكممػػة إد

دليالن عمى تلؾ فقالكا  (( :الكممة ى المفظة المكضػكعة لمعنػى مفػرد  ,كالمػراد بػاإلفراد أنيػا بمجمكعيػا كضػعت
لتلؾ المعنى دفعةن كاحدة )) (َّ).

كدشػػؾ ف ػ أف البسػػاطة تتحقػػؽ عنػػدما يقتػػرب المبػػدع مػػف المتمق ػ مػػف خػػالؿ إيصػػاؿ كالمػػو إليػػو دكف

صػػعكبة كالت ػكاء  ,كد يعن ػ ىػػتا أف ينحػػدر الشػػاعر ف ػ وصػػيدتو إلػػى المباش ػرة كالتقريريػػة  ,بػػؿ عميػػو أف يكصػػؿ
ُِٖ

و
تعقيد كبير يصؿ إلى اإلبياـ  .فالقصيدة د يمكف أف تتحكؿ إلى وطعة نثرية كاضحة
وصيدتو إلى المتمق دكف
عسر ف الفيـ كالتتكؽ.
دكف أف تتضمف شيِان مف التعقيد الفن التم د يصؿ إلى ٌ
الحد التم يككف معو ه
إف ميمػػة البالغػػة تتعػػدل حػػدكد اإلبانػػة كالفيػػـ إلػػى محاكلػػة الت ػ ثير ف ػ المتمق ػ  ,كتلػػؾ ب سػػاليب مت نقػػة
ناجعة  ,لتلؾ ترل البالغييف يرفضػكف حصػر ميمػة كضػع المفػظ عمػى اإلفػادة كاإلبانػة المجػردتيف  ,لكانمػا يػركف
أف تحسيف الطريقة لؤلداء الفن مف المقاصد الميمة ف البالغة  ,كود مثؿ ابف األثير ىػتا التكجػو خيػر تمثيػؿ

حيف واؿ  (( :كأما وكلؾ :إف فاِدة كضع الماة  ,إنما ىك البياف عنػد إطػالؽ المفػظ ػ ػ كالمفػظ المشػترؾ يخػ ٌؿ بيػته
مسمـ بو  ,بؿ فاِدة كضع الماة  ,ىك البياف كالتحسيف )) (ُّ).
الفاِدة ػ ػ فيتا غير ه
ككاف الكالـ المعقد  ,التم د يفصح عف مضمكنو  ,مف جممة الكػالـ الػتم د طاِػؿ ك ارِػو  .كبيػتا فػ ف
النزكع إلى التعقيػد  ,ىػك التكجػو الػتم حمػؿ بعػض الدارسػيف لمبالغػة العربيػة  ,عمػى أف يقفػكا منػو مكوفػان سػمبيان ,
دكف أف يفروكا بيف أوسامو  ,ألنو ػ برأييـ ػ أفسد البالغة  ,كىك األمر التم د تتىب إليو ىته الد ارسػة  ,كد تقػره

 ,ألننا عمى يقيف أف ىتا المآؿ التم أصبحت عميػو البالغػة العربيػة  ,كػاف نتيجػة لسػنكات التطػكر التػ تخضػع
ليػػا األشػػياء  ,إت دبػػد لكػػؿ وضػػية شػػاممة  ,مػػف نظ ػرة متفحصػ وػة تتٍبعيػػا  ,تػػرل األشػػياء مػػف داخميػػا ,كتػػتفحص
العالوات كاألسس الت تتحكـ فييا  ,كمف ثـ كاف مف الطبيع  ,أف تنفتح البالغة عمى دكاخميا  ,لتاادر السمة

الجزِية  ,الت دزمت أحكاميا كثي انر  ,أك تن ل عف التعميقات التكوية  ,إلى مساِؿ التعبير البيان .

فالتعقيػػد الػػتم يعنيػػو البحػػث  ,ىػػك لػػيس تلػػؾ التعقيػػد الػػتم يصػػعب فػػؾ رمػػكزه  ,كفػػتح أوفالػػو  ,كتخط ػ

أسػكاره  ,كالػػتم يتحػػكؿ معػػو الػنص إلػػى لاػ وػز د يمكػػف حمنػو  .بػػؿ المقصػػكد بػػو (( السػمة الطبيعيػػة  ,الناتجػػة عػػف

آليػػة عمػػؿ القصػػيدة  ,كعناصػػرىا المككنػػة مػػف جيػػة  ,كعػػف جػػكىر الشػػعر  ,الػػتم ىػػك انبثػػاؽ مػػف تظػػافر ونػكات
عدة  ,مف الشعكر كالركح كالعقؿ  ,كالت تقؼ كراء المحظة الشعرية )) (ِّ).

فالتعقيد التم يشد الحكار معو  ,كيستفرغ المشاعر كالعقؿ  ,مف خالؿ غمكض صكره كمكسيقاه كمعنػاه

 ,ىػػك الػػتم نقصػػده  ,ألنػػو كسػػيمةه ف ػ ث ػراء الػػنص كتعػػدد دددتػػو كوراءاتػػو  ,ممػػا يخمػػؽ نكعػػان مػػف المػػتة الحسػػية

كالتىنية تجاه خبايا النص األدب  ,ليمنحو القدرة عمى الت ثير  ,كادبتعاد عف الصكر الساتجة  ,فتتكارل الددلػة
تكاري ػان فني ػان  ,د ييعجػػز المتمق ػ كد ييرىقػػو  ,بقػػدر مػػا يؤنسػػو كيمتعػػو(ّّ) .كىػػته الحالػػة تخمػػؽ نكع ػان مػػف التكاصػػؿ
كاأللفػػة بػػيف الػػنص كالقػػارئ  ,فيشػػعر أف بػػو حاجػػة إليػػو ميمػػا كانػػت صػػياغتو  ,ليػػركم مػػف خاللػػو لييػػب ظمِ ػو
كطمكحو التىن  ,مف خالؿ ت مؿ المعنى التم يتراءل لػو مػف ك ارء س و
ػتار شػفيؼ كمػا يتػراءل غمػكض الطبيعػة

كوػػت الشػػركؽ كالاػػركب  ,فيكػػكف المعنػػى جػػدي انر بادستحسػػاف  .فالشػػعر لػػيس مجمكعػػة معمكمػػات  ,بػػؿ ىػػك شػػكؿ

فنػ لػػو طبيعػةه خاصػػة ماػػايرة لطبيعػػة النثػػر(ّْ)  ,فضػالن عػػف اخػػتالؼ لاتػػو  .إت إف األسػػمكب الشػػعرم يختمػػؼ
عػػف األسػػمكب النثػػرم الػػتم يحتػػاج إلػػى المنطػػؽ السػػميـ كالفكػػر المسػػتقيـ كيبتعػػد عػػف الخيػػاؿ ألنػػو يخاطػػب العقػػؿ

فيجب أف ييعنى فيو باختيار األلفاظ الصريحة ف معناىػا  ,الخاليػة مػف ادشػتراؾ  ,حتػى د تكػكف مثػا انر لمظنػكف

ِِٖ

كمجادن لمتكجيو كالت كيؿ  .ف حيف أف األسمكب الشعرم يعتمد الت ثير لما فيو مف وكوة كجماؿ  ,كمنش جمالو ما

و
كتممس لكجكه الشبو البعيدة بيف األشياء (ّٓ).
فيو مف خياؿ عميؽ
كتصكير دويؽ ٌ
لقد تعددت أسباب تعقيد الكالـ عند العمماء  ,فيػ إمػا أف تعػكد إلػى البنيػة الصػكتية لمكممػة كالكػالـ ,أك

إلى تعقيد التركيب النحكم  ,أك يب ٍع ىد ادستعارة كالتشبيو  ,أك إلػى مخالفػة وكاعػد عمػكد الشػعر(ّٔ) .كوػد تكػر ابػف
سػػناف الخفػػاج األسػػباب التػ مػػف اجميػػا يكػػكف الكػػالـ غريبػان عمػػى السػػامع فجعميػػا سػػتة أوسػػاـ :اثنػػاف منيػػا فػ

المفظ بانفراده  ,كاثناف ف ت ليؼ األلفاظ بعضيا مع بعض  ,كاثناف ف المعنى  :ف ما المتاف ف المفظ بانفراده ,

ف حدىما أف تككف الكممػة غريبػة  ,كا خػر أف تكػكف الكممػة مػف األسػماء المشػتركة فػ تمػؾ الماػة  .كأمػا المػتاف
ف ت ليؼ األلفاظ  ,ف حدىما فرط اإليجاز  ,كا خػر إغػالؽ الػنظـ .كأمػا المػتاف فػ المعنػى  ,ف حػدىما أف يكػكف

ف نفسو دويقان  ,كا خر أف يحتاج ف فيمو إلى مقدمات إتا تصكرت ,يبن تلؾ المعنى عمييا(ّٕ).
ثانياً  :البساطة والتعقيد في نظر النقاد والبالغيين:

و
معاف كمفاىيـ اصطالحية عميقة ككاسعة ,
تطكر مصطمح البساطة كالتعقيد  ,مف المدلكؿ الماكم إلى
لقد ٌ
لىًقيت عناية كبيرة مف وبؿ الدارسيف القدماء  ,التيف حاكلكا الكشؼ عف حقيقتًيا كطبيعتًيا  ,كدراستيـ ليتا المكضكع

أف الدراسات الحديثة لمنقد  ,تستيدم بما خمفكه لنا مف تكجييات د يمكف إغفاليا .
أمر بالغ األىمية  ,كدسيما ٌ
ه

فنقادنػػا القػػدامى اىتم ػكا بػػالمعنى  ,كأكلػػكه عنايػػة كبي ػرة  ,كعػػدكه الاايػػة الت ػ يريػػدىا المػػتكمـ مػػف كالمػػو ,

كألجؿ ىتا امتدحكا األديب التم يصيب معناه بدوة  ,كيبمغ ف تلؾ الااية  ,كما أنيػـ ع ٌػدكا كضػكح المعنػى مػف
عالمات الكالـ الجيد  ,كمف عكامؿ وبكؿ المتمق لو  ,بؿ أصبح تلؾ عندىـ مقياسان مف مقاييس النقػد األدبػ .

فاألديب الكاع حيف يبتدع أدبو  ,د يقكلو لنفسو ,لكانما لك ييسمع ا خريف بعض ما عنده مف نتاجً المكىبة ,
الت غرسيا اهلل فيو  ,فيك حيف يخالؼ مبدأ الكضكح ف نو يحكـ عمػى أدبػو بالفشػؿ  ,ألنػو وػد أوػاـ الحػكاجز بينػو
كبيف القارئ

إف مس ػ لة البسػػاطة كالتعقيػػد  ,ليسػػت مس ػ لة ت ييػ وػد أك رفػػض مػػف وبػػؿ النقػػاد حسػػب  ,بػػؿ كانػػت معالج ػةن
لقدروة و
و
فنية  ,يمتمكيا الشاعر ,كعميو أف يكجييا ف ظؿ و
معيف ,إليصاؿ المعنى إلى المتمق  .في ت نصو
إطار
كاضحان بدكف حجػاب  ,أك يػ ت مكشػحان بحج و
عمػا تحتػو  ,كلنػا أف نتصػكر المعنػى الشػعرم عمػى ىيػ ة
ػاب يش ي
ػؼ ٌ
غشاء  ,كبتعػدد القػراءات أك بػاختالؼ أكضػاع التمقػ  ,نمحػظ
أغشية متكالية  ,ف كؿ وراءة يمكف أف نزيؿ عنو
ن

غشاء بعد غشاء (ّٖ).
كيؼ ينكشؼ
ن
لقػػد عن ػ العػػرب بد ارسػػة مكضػػكع البسػػاطة كالتعقيػػد عنايػػة فاِقػػة  ,محػػاكليف الكشػػؼ عػػف طبيعػػة ىػػتيف
المفيكميف  ,كدراستيـ ليتا المكضكع عمى غايػة مػف األىميػة  ,كدسػيما أف الد ارسػات الحديثػة لمنقػد تسػتيدم بمػا

خمفكه لنا مف تكجييات د يمكف إغفاليا .

ِّٖ

لقػػد ظيػػرت ددلػػة مصػػطمح التعقيػػد ف ػ الد ارسػػات النحكيػػة  ,فقػػد اسػػتعمؿ سػػيبكيو (تَُٖق) مصػػطمح
المبس لمددلة عميو  ,كتلؾ عند ً
كالمو عف ادبتداء  ,كأف األصؿ فيو أف يككف معرفةن  ,لك يصػح السػؤاؿ عنػو

 ,لكاتا لـ يكف كتلؾ  ,كوع الامكض ف الكالـ  ,كترتٌب عميو عدـ فيـ السامع (ّٗ).
إف أكؿ مف التفت لمس لة التعقيد بمعنى خفاء المعنى  ,ىـ النحاة  .إد أف أكؿ نص متكامؿ  ,أشار إلػى
مس لة البساطة كالتعقيد  ,نجده عند بشر بف المعتمر (َُِق)  ,ف رسالتو الت نقميا الجاحظ ف كتابو البياف

َْ
المفسػريف
كالتبييف( ) ,بعد أف كاف حديث العمماء عػف المسػ لة مفروػان كمتنػاث انر فػ د ارسػات النحػكييف كالماػكييف ك ٌ

كالبالغييف.

لقد كانت نظرة " بشر بف المعتمر" إلػى العمػؿ األدبػ  ,نظػرة مشػابية لمػا كػاف سػاِدان مػف معػايير الجػكدة

ف الكالـ  ,الت كانت تنادم بسيكلة األلفاظ  ,ككضكح المعنى  ,كادبتعاد عف كؿ ما مػف شػ نو خػالؼ تلػؾ .

فجاءت معاييره الت كضعيا ف صحيفتو الت دفعيا لتالميت " إبراىيـ بف جبمة السككن " كىك يعمميـ الخطابة

 ,فكػػاف مػػف المعػػايير فػ ىػػته الصػػحيفة وكلػػو  ... (( :لكايػػاؾ كالتػػكعر  ,ف نػػو يسػػممؾ إلػػى التعقيػػد  ,كالتعقيػػد ىػػك
التم يستيمؾ معانيؾ  ,كيشيف ألفاظؾ )) (ُْ) .

أمر ميـ ف نظػره
إف بشر بف المعتمر ىنا  ,يحرص عمى تحقيؽ البساطة  ,كادبتعاد عف التعقيد  ,كىتا ه
إف لمخطابػػة معػػايير تختمػػؼ عػػف غيرىػػا مػػف الفنػػكف األدبيػػة  ,ك ػ ف يكػػكف
 ,كدسػػيما إتا كػػاف المػػتكمـ خطيب ػان  ,إت ٌ
الخطيب سيؿ األلفاظ  ,كاضح المعنى  ,أماـ الخاصة كالعامة  ,كتلؾ لتحقيػؽ الاايػة األساسػية  ,كىػ اإلفيػاـ

 .فيقػػكؿ (( :أف يكػػكف لفظػػؾ رشػػيقان عػػتبان  ,كفخم ػان سػػيالن  ,كيكػػكف ظػػاى انر مكشػػكفان  ,كوريب ػان معركف ػان  .أمػػا عنػػد
الخاص ػػة إف كن ػػت لمخاص ػػة وص ػػدت  ,كأم ػػا عن ػػد العام ػػة إف كن ػػت لمعام ػػة أردت )) (ِْ) .كد يتحق ػػؽ ى ػػتا  ,إد

أف يكػكف القػكؿ مقبػكدن  ,يػتالءـ فيػو المفػظ كالمعنػى .
بادبتعاد عف التعقيد  ,كعف الكػد كالمجاىػدة كادسػتكراه  ,ك ٍ
فالمعنى الكريـ يحتاج لفظان كريمان  ,كليس تلؾ ب ف يككف المعنى مف معان الخاصة  ,لكانمػا مػدار األمػر عمػى

الصكاب لكاحراز المنفعة  ,ألف فاِدة الكالـ الخطاب  ,إنما تككف ف إثبات الارض المقصكد ف نفس المتكمـ ,
حتى يصؿ إلى النفكس عمى أحسف ش ء مف الكالـ كأكضحو .

لقد كاف البعد النفع محط عناية كبيرة عنػد بشػر بػف المعتمػر  ,فيػك عنػدما كضػع تكصػياتو  ,إنمػا كػاف
ػات تختمػػؼ عػػف
يكجػػو كالمػػو إلػػى فِػ وػة معينػػة مػػف األدبػػاء  ,كىػػـ الخطبػػاء  .كليػػته الفِػػة أىػ ه
ػداؼ كمقاصػ هػد كغايػ ه
مقاصد كغايات الشعراء  .فااية الشاعر ى الت ثير ف السامع  ,كغاية الخطيب ىػ تكجيػو عنايػة السػامع مػف

خالؿ بياف المساِؿ ككشؼ الحقاِؽ  ,كىته تتطمب منو أسمكبان يتسـ بالكضكح كالدوة كمباشرة المعنػى مػف غيػر
و
و
كترديد ,كىته جميعان مف سمات البساطة فػ التعبيػر .أمػا ىػدؼ الشػاعر فيػك التػ ثير فػ السػامع  ,كليػتا
إطالة
الت ثير طريقةه ف التعبير ,تختمؼ عف طريقة الخطباء  ,الت ورنيا الجاحظ بطريقة الكتٌاب (( ف نيـ ود التمسكا
مػف األلفػاظ مػا لػـ يكػػف متػكع انر كحشػيان  ,كد سػاوطان سػكويان )) (ّْ) .أمػػا الشػعراء فػ نيـ (( أمػراء الكػالـ يصػرفكنو
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أنى شاءكا  ,كيجكز ليـ ما د يجكز لايػرىـ مػف إطػالؽ المعنػى كتقييػده  ,كمػف تصػريؼ المفػظ كتعقيػده  ,فيحػت
بيـ كد يحت عمييـ  ,كيصكركف الباطؿ ف صكرة الحؽ  ,كالحؽ ف صكرة الباطؿ )) (ْْ).

لقد كاف بشر بف المعتمر متكممان معتزليان  ,ككاف المتكممكف أصحاب مقالػة يقيمػكف عمػى صػدويا البػراىيف

 ,كلي ػػتا ك ػػانكا يكل ػػكف عناي ػػة كبيػ ػرة إل ػػى كالمي ػػـ  ,في ػػـ ييتبكن ػػو كينقحكن ػػو ,كينظ ػػركف في ػػو  ,لكػ ػ يخ ػػرج كافي ػػا
بمقاصػػدىـ كغايػػاتيـ  ,التػ مػػف أبرزىػػا إونػػاع الخصػػكـ  ,كىػػتا د يػػتـ إد بحسػػب الشػػركط التػ تكرىػػا بشػػر بػػف

المعتمر  .ىته الشركط (( وررت أشياء  ,لتصبح مشتركة بيف الخطابة كالشعر )) (ْٓ).

فبشر إنما كاف يضع كؿ ىته األمكر ف حساباتو  ,كىػك يػدفع صػحيفتو إلػى تالميػت الخطابػة  ,نػاظ انر فػ

منػػاح البيػػاف العرب ػ  ,متكخي ػان أفضػػؿ السػػبؿ نحػػك الفيػػـ كاإلفيػػاـ  ,كغايػػة الكػػالـ لديػػو ى ػ اإلبػػالغ  ,كتبيػػيف

ػب بػو
الحقاِؽ  ,كد ريب أف مكوفان كيتا  ,يرل مف أمر الشعر  ,ما يراه مف أمػر النثػر  .فالشػعر لديػو وال ه
ػب تص ي
ؼ بيػا المتكممػكف  ,كدسػيما المعتزلػة مػنيـ  ,إت أرادكا مػف األدب أف يكػكف أداةن
المعارؼ  ,كىته نظرةه عامػة يع ًػر ى
ف تبميغ مقالتيـ  ,كالمنافحة عنيا  ,ف تا كانكا مف أبرز منشػِ البالغػة العربيػة  ,فػ نيـ أوػكل مػف ىم َك ىػف لمفكػر ,
ككصػػؿ جناحػػو بجنػػاح األدب نث ػ انر كشػػع انر  ,إت فكػػركا فيػػو مػػف حيػػث ط ارِػػؽ إنشػػاِو  ,كأسػػاليب ت ديػػة المعػػان ,
لكابالغيا عمى و
نحك مف اإلبانة كالكضكح(ْٔ).

إف بشر بف المعتمر لـ يفرؽ بيف الشعر كالنثر  ,فيك بمعاييره الت كضعيا ف صحيفتو يكػكف وػد خطػى

بالشعر نحك النثر  ,تلؾ أف مجاؿ الشعر يختمؼ عف مجاؿ النثر ,كود أكد ىتا المعنى بعض الدارسيف  ,حينما

فرو ػكا بػػيف لاػػة الشػػعر كلاػػة النثػػر  ,فقػػالكا  :إف لاػػة ((النثػػر أص ػالن  ,لاػػة الػػكع كالعقػػؿ المفكػػر  ,كالشػػعر لاػػة
ادنفعاؿ كالعاطفة المتدفقة  ...كالعقؿ يتطمب الدوة كالكضكح  ,كالشعر يتطمب الت ثير)) (ْٕ).

إف ىػػته النظ ػرة الت ػ تقػػدس الكضػػكح كاإلبانػػة  ,بكصػػفيما مػػف سػػمات البسػػاطة  ,ظمػػت سػػاِدة عنػػد نقػ و
ػاد

آخ ػريف  ,ك ػػانكا ي ػػدعكف إلييػػا  ,كم ػػف أب ػػرز الػػتيف دعػ ػكا إل ػػى البسػػاطة  .الج ػػاحظ (تِٓٓق) (ْٖ) ,كاب ػػف وتيب ػػة

(تِٕٔق)  ,التم يقكؿ  :إف (( ما أردتو فػ اختيػارؾ  .أحسػف الػركم  ,كأسػيؿ األلفػاظ  ,كأبعػدىا مػف التعقيػد
كادسػػتكراه  ,كوربيػػا مػػف إفيػػاـ العػكاـ)) (ْٗ) .ككػػتلؾ ا مػػدم (تَّٕق) فػ حديثػػو عػػف غمػػكض معػػان أبػ

تم ػػاـ (تُِّق) (َٓ) .كالقاضػ ػ عمػ ػ ب ػػف عب ػػد العزي ػػز الجرج ػػان (تِّٗق) (ُٓ) .كأب ػػك ى ػػالؿ العس ػػكرم

(تّٓٗق) التم حتر الشاعر مف التدويؽ ف (( المعان كؿ التػدويؽ ألف الاايػة فػ تػدويؽ المعػان سػبي هؿ إلػى
تعميتيا )) (ِٓ) ,كيرل أف البميغ  :مف كاف كالمو ف مقدار حاجتػو  ,كد يجيػؿ الفكػرة فػ اخػتالس مػا صػعب
عميػػو مػػف األلفػػاظ  ,كد يك ػره المعػػان عمػػى إنزاليػػا ف ػ غيػػر منازليػػا  ,كد يعتمػػد الاريػػب الكحش ػ  ,كد السػػاوط

السكو (ّٓ) ,كابف سناف الخفاج (تْٔٔق) التم تىب إلى أف مف شركط الفصاحة كالبالغة أف يككف معنى

الكالـ كاضحان ظاى انر جميان  ,د يحتاج إلى و
فكر ف استخراجو كت مؿ لفيمو  ,سكاء أكاف تلؾ الكػالـ منظكمػان أـ

منثك انر (ْٓ).
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مكوؼ مميز مف وضػية البسػاطة كالتعقيػد  ,إت جعػؿ المسػالةى معيػا انر لممفاضػمة بػيف
كلآلمدم (تَّٕق)
ه
أب ػ تمػػاـ كالبحتػػرم  ,إت ن ػراه يفاضػػؿ بػػيف ط ػريقتيف  :تعتمػػد ك ػ هؿ منيمػػا أسػػمكبان شػػعرياي محػػددان  ,أمػػا بسػػاطةن أك
تعقيدان.

لقػػد كػػاف تكؽ ا مػػدم مػػع الفط ػرة السػػميمة  ,البسػػيطة  .ككػػاف يريػػد مػػف الشػػعر أف يحػػافظ عمػػى سػػيكلتو

كعتكبتػو ككضػػكح معنػاه  ,الػػتم د يكمػػؼ القػارئ مشػػقة البحػث كادكتشػػاؼ  ,كمػػع تلػؾ فيػػك يػؤمف بالقيمػػة الفنيػػة

لمتعقيػد  ,فمػع ميمػػو لطريقػة البحتػرم القاِمػػة عمػى ادبتعػاد عػػف التعقيػد  ,كػاف يعتػػرؼ ألبػ تمػاـ ػ ػ المعػركؼ بػػؿ
المتيـ بالتعقيد ػ ػ بالشػاعرية المبدعػة  ,كأف لػو أنصػا انر  ,يعجبػكف بشػعره  ,كأف لػو مػتىبان فػ بنػاء الشػعر جػدي انر
بادستحساف كادتباع  ,يقكؿ  (( :فمف يفضؿ سيؿ الكالـ كوربو  ,كيؤثر صحة السػبؾ  ,كحسػف العبػارة  ,كحمػك

المف ػػظ  ,ككثػ ػرة الم ػػاء كالركن ػػؽ  ,ف ػػالبحترم أفض ػػؿ عن ػػدؾ ض ػػركرة  .كأف كن ػػت تمي ػػؿ إل ػػى الص ػػنعة  ,كالمع ػػان
الاامضة الت تستخرج بالاكص كالفكرة ,كد تمكم عمى غير تلؾ  ,ف بك تماـ عندؾ أشعر د محالة )) (ٓٓ).

يكش ػػؼ ى ػػتا الفي ػػـ  ,إدراؾ ا م ػػدم ألىمي ػػة التعقي ػػد  ,ككظيفت ػػو فػ ػ الش ػػعر  ,في ػػك ع ػػال مسػ ػ لة البس ػػاطة

الحكـ فػ تفضػيؿ األسػمكب الػتم يختػارهي .كا مػدم فػ ىػتا المقػاـ يشػير إلػى
كالتعقيد مف جية المتمق  ,فجعمو ى
مس لة أخرل  .كى أف بعض المعان تحتاج إلى البحث كالتػدويؽ دكتشػافيا  ,فيػك يقػرر أف ىػتا األسػمكب ىػك
ػرؼ بػػو لػػدل جميػػكر النقػػاد  ,كد إشػػكاؿ فيػػو  ,لكانمػػا اإلشػػكاؿ ف ػ المػػدل الػػتم يمكػػف أف تبماػػو
سػػمكؾ فن ػ معتػ ه
درجة البحث كالتدويؽ  ,كالمدل التم يحسف معو أك التم يجب أف د يتجاكزه األديػب فػ إخفاِػو المعنػى ,كىػتا
ىك الفرؽ بيف التعقيد الفن كالتعقيد غير الفن .

كيحػػدد ا مػػدم سػػمات البسػػاطة كالتعقيػػد مػػف خػػالؿ تحديػػد السػػمات الشػػعرية لطريقػػة أب ػ تمػػاـ كطريقػػة

البحتػػرم  ,فيقػػكؿ  (( :ىمثى ػ يؿ ىمػ ٍػف فى َ
ض ػؿ طريقػػة البحتػػرم  ,كنسػػبو إلػػى حػػالكة المفػػظ  ,كحسػػف الػػتخمص  ,ككضػػع
الكػػالـ فػ مكاضػػعو  ,كصػػحة العبػػارة  ,كوػػرب المػ تى ,كانكشػػاؼ المعػػان  ,ىػػـ الكتػػاب  ,كاألعػراب  ,كالشػػعراء

المطبكعيف  ,كأىؿ البالغة  .كمثػؿ مػف فضػؿ أبػا تمػاـ  ,كنسػبو إلػى غمػكض المعػان كدوتيػا  .ككثػرة مػا يػكرد
ممػػا يحتػػاج إلػػى اسػ و
ػتنباط كشػػروح كاسػػتخراج  ,كىػػؤدء أىػػؿ المعػػان  ,كالشػػعراء أصػػحاب البػػديع كالصػػنعة  ,كمػػف
يميؿ إلى التدويؽ كفمسف الكالـ )) (ٔٓ).

كبيتا حدد ا مدم أسباب البساطة  ,كتكر أصحابيا التيف عمييـ أف يتبعكا معاييرىا ,كىػـ الكتػاب كأىػؿ

البالغػػة  .ككػػتلؾ حػػدد أسػػباب التعقيػػد  ,كتكػػر أصػػحابو  ,ك بتحديػػده معػػايير كػػال األسػػمكبيف  ,يكػػكف وػػد كضػػع
القضية مكضع النظر كالبحث  ,لدل مف تاله مف النقاد .

كممػػف تنػػاكؿ مس ػ لة البسػػاطة كالتعقيػػد  .أبػػك إسػػحؽ الصػػاب (تّّٖق) ,كتلػػؾ عنػػدما حػػدد الفػػرؽ بػػيف

الشعر كالنثر  ,مبينان أف النثر مجالو الكضكح ف المعنػى كاأللفػاظ  ,أمػا الشػعر فمجالػو الامػكض  .حيػث يخمػؽ

الامػػكض ف ػ الشػػعر مفاج ػ ةن ف ػ الػػنفس  ,مػػف خػػالؿ تعػػدد المعػػان كادحتمػػادت  ,كبيػػتا التعػػدد تتشػػكؿ المػػتة

الحسية كالعقمية عند القارئ  ,يقكؿ الصاب  (( :إف طريؽ اإلحساف ف منثكر الكالـ  ,ما يخالؼ اإلحساف ف
ٌ
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منظكمو  ,ألف الترسؿ ىك ما كضح معناه  ,كأعطػاؾ سػماعو فػ أكؿ كىمػة مػا تضػمنتو ألفاظػو  ,كأفخػر الشػعر
ما غمض  ,فمـ ً
يعطؾ غرضو إد بعد مماطمة منو )) (ٕٓ).

كىته كممةه ويمة ف مكضكع البساطة كالتعقيد  ,تكشؼ عف سر كبير  ,مف أسرار الجماؿ كاإلثارة كالمتعة

النفسػػية فػ الشػػعر  ,كيكمػػف ىػػتا السػػر فػ مماطمػػة القػػارئ لممعنػػى  ,فػ سػػبيؿ الكصػػكؿ إليػػو كالحصػػكؿ عمػػى
بايتو  ,كد يككف ىتا الحصكؿ أد بعد تروبو كانتظار ,تنكشػؼ بعػده غػكامض الػنص  ،فتشػعر الػنفس بالرضػا

كمتعة ادكتشاؼ .

كتميػػز بػػيف البسػػاطة كالتعقيػػد مػػف خػػالؿ التمييػػز بػػيف
مػػف ىػػتا البػػاب تػػدخؿ عبػػارة الصػػاب سػػاحة النقػػد ٌ ،
م أف يعجؿ فيو بػالمعنى  ,ليػؤدم
النثر كالشعر  ,فالنثر عم هؿ عقم اجتماع  ,نفع ف أكثر أحكالو  ,فيك حر ه
كظيفتو اإلبالغية كالنفعية  ,دكف إبطاء  .أما الشعر فيك عمؿ نفس  ,إبداع فن ف أكثر أحكالو  ,فيك حرم

أف يمارس فيو مع متمقيو لعبة مجاتبة المعنى  ,كلكف بشػرطيا األسػاس  ,الػتم حػدده الصػاب  ,كىػك أف تنتيػ

ىته المعبة إلى كشؼ المعنى  ,لكاد فاف المسالة ت خت طابعان آخر.
كتدخؿ مسػ لة البسػاطة كالتعقيػد ميػدانان آخػر ,مػع ناو وػد آخػر كىػك أبػك عمػ المرزكوػ (ت ُِْق)  ,فػ

شرحو لديكاف الحماسة  ,إت كاف لمس لة عمكد الشعر الت أرسى وكاعدىا ا مدم  ,كطكرىا عم بف عبد العزيز
كبير ف تحديد سمات البساطة كالتعقيد عند المرزكو .
أثر ه
الجرجان  ,ه
كبير ف الحركة النقديػة حػكؿ أبػ تمػاـ كالبحتػرم  ,فقػد حػدد المرزكوػ
أثر ه
لقد كاف لعمكد الشعر ىتا  ,ه

أركاف عمكد الشعر  ,الت تنف صفة التعقيد عف شعر أب عبادة البحترم  ,كتصػؼ شػعر أبػ تمػاـ بػو  .ليػتا

كػػاف أثػ يػر عمػػكد الشػػعر سػػمبيان عمػػى طريقػػة أب ػ تمػػاـ الشػػاعر المبػػدع  ,كعمػػى الشػػعر العرب ػ  ,ألنػػو ينف ػ عػػف
الشعر الجيد صفة الامكض ,كعمؽ ادستعارة  .كيستحسف إتباع الشاعر لؤلسمكب الكاضػح  ,كالتشػبيو القريػب ,
كادستعارة المناسبة  ,كىته ى سمات البساطة  .يقكؿ المرزكو ف تحديد سػمات عمػكد الشػعر ,الػتم يجعمػو
طريقة العرب المطبكعيف  (( :إنيـ كانكا يحاكلكف شػرؼ المعنػى كصػحتو  ,كج ازلػة المفػظ كاسػتقامتو  ,كاإلصػابة

ف الكصؼ  ,كمف اجتماع ىته األسباب الثالثة  :كثرت سكاِر األمثاؿ كشكارد األبيات  ,كالمقاربػة فػ التشػبيو

 ,كالتحػاـ أجػزاء الػػنظـ كالتِاميػا  ,عمػػى تخيػ وػر مػػف لتيػت الػػكزف  ,كمناسػػبة المسػػتعار منػو لممسػػتعار لػػو  ,كمشػػاكمة
المفظ المعنى  ,كشدة اوتضاِيما لمقافية  ,حتى د يمنافرة بينيما ػ ػ فيته سبعة أبكاب ى عمكد الشعر )) (ٖٓ).

إف رؤيػة المرزكوػ النقديػػة  ,اسػػتقاىا مػػف طريقػػة العػػرب األكاِػػؿ فػ وػػكؿ الشػػعر  ,فجػػاء ككضػػع المعػػايير

الجاىمية ف وكؿ الشعر  ,كيريد مف الشعراء اإلبقاء عمييا  ,ليحافظ عمى الشعرية العربية الجاىمية  .فالمرزكو

ف عمكده  ,كاف كاوعان ف أسر التقميد  ,إت ع َد طريقة العرب ف وكؿ الشعر فػ العصػكر الجاىميػة التػ سػبقتو

ى الطريقة المثمى  ,الت تمثؿ جكدة الشعر  .كىك بيتا ينظر إلى العصر الجاىم بكصفو مرتك انز أساسيا لفيـ
الشػػعر ,فػ ػ ((جػػاء بمعػػايير سػػابقة  ,إسػػتقاىا لتكػػكف معيػػا ار لجػػكدة الشػػعر  ,كاحػػتكـ إلييػػا ف ػ بيػػاف جػػكدة الػػنص

األدب الحؽ )) (ٗٓ) .

ِٕٖ

فمف خػالؿ ىػتا التص ٌػكر ألبػ عمػ المرزكوػ  ,ف نػو يفضػؿ النثػر عمػى الشػعر  ,كيػرل أف الشػعراء أكثػر
حرية ف كالميـ مف غيرىـ  ,فالشاعر يستطيع أف يؤدم كالمو بكؿ مػا فيػو مػف غمػكض كخفػاء كغ اربػة  ,دكف
و
المترسمكف  :فيـ يعػانكف
اىتماـ بالكضكح ف المعان كاأللفاظ  ,كىتا يي ىع يد أم انر د يحتاج إلى معاناة كجيد  ,أما
ٌ
ف سبيؿ الكضكح ف المعان كاأللفػاظ  ,أكثػر مػف الشػعراء  .كبيػتا يكػكف الامػكض سػمةن لمضػعؼ فػ الشػعر,
يقػػكؿ المرزكو ػ  (( :ككػػاف الشػػاعر يعمػػؿ وصػػيدتو بيت ػان بيت ػان  ,ككػػؿ بيػػت يتقاضػػاه بادتحػػاد  ,كجػػب أف يكػػكف

الفضؿ ف أكثر األحكاؿ ف المعنى  ,كأف يبمغ الشاعر ف تمطيفو كاألخػت مػف حكاشػيو  ,حتػى يتسػع المفػظ بػو
فيؤديو عمى غمكضو كخفاِو )) (َٔ).

كود أخػتت وضػية البسػاطة كالتعقيػد محػك انر جديػدان عنػد الشػيق عبػد القػاىر الجرجػان (تُْٕق)  ,الػتم

نظر إلى المس لة بعيف ادعتداؿ  ,فرأل أف كضكح المعنى د يتعارض مع المعنى المطيؼ  ,الػتم يتكصػؿ إليػو

بش ء مف التفكير  ,ليتا فيك يستحسف التعقيد الفن  ,كيدعك إليو  ,حػيف يتحػدث عػف المعػان التػ ييحتػاج فػ
استخراجيا إلعماؿ الفكر  ,بسبب خفاِيا  ,فيقكؿ  (( :إف المعنى إتا أتاؾ ممػثالن  ,فيػك فػ األكثػر ينجمػ لػؾ
بعد أف يحكجؾ إلى طمبو بالفكرة  ,كتحريؾ الخاطر لو  ,كاليمػة فػ طمبػو  ,كمػا كػاف منػو ألطػؼ  ,كػاف إمتاعػو

عميؾ أكثر  ,لكاباؤه أظير  ,كاحتياجو أشػدٌ )) (ُٔ) .فيػك يفضػؿ الشػعر الاػامض الػتم يثيػر فػ نفػس المتمقػ ,

مػػا د يثي ػره الشػػعر الكاضػػح  ,الػػتم يػػكح بمعػ و
ػاف د يكحييػػا ا خػػر  ,فيقػػكؿ  (( :كمػػف المركػػكز ف ػ الطبػػع أف
الش ء إتا نيؿ بعد الطمب لو  ,أك ادشتياؽ إليو  ,كمعاناة الحنيف نحكه  ,كاف نيمو أحمى  ,كبالميزة أكلى  ,فكاف

مكوعو مف النفس أجؿ كألطؼ  ,ككانت بو أضف كأشاؼ )) (ِٔ).
و
تتميػز بشػ وء
دبػ َد أف ٌ
لقد أسس الجرجان لفكرتو ىته ليصؿ إلى تقرير مس لة مفادىا  :أف الصػكرة الفنيػة ي
مف التعقيد الفن  ,كتلؾ مف خالؿ خفاء المعنى  ,كتباعد أبعادىا كأطرافيا  ,بشرط أف يككف ىتا الخفاء  ,كىػتا
التباعد مقبكدن عقالن  ,لتلؾ فيك يشبو ىتا النكع مف التعقيد ف الصكرة كالاكص عمى معناىا  ,بػالجكىرة النفيسػة

داخػؿ الصػدفة  ,فػػال ييحصػؿ عمييػػا إد بعػد بػتؿ الجيػػد  ,لشػؽ الصػػدفة  ,فيبعػث الطمػب الممػػزكج بالمشػقة فػ

ينسػػا  ,إتا مػػا حصػػؿ المطمػػكب  ,كد يحصػػؿ ىػػتا المطمػػكب ألم أحػػد إد إتا يع ػ َد مػػف أىػػؿ العمػػـ
الػػنفس فرح ػان كأ ن
كالمعرفة (ّٔ).
لقد ميز الجرجان بيف البساطة كالتعقيد مف خالؿ تمييزه بيف ضربيف مف الكالـ  ,فقاؿ  (( :الكالـ عمػى

ضربيف  :ضرب أنت تصؿ منو إلى غرضؾ بددلة المفظ كحده  ...كضرب آخر أنت دتصؿ منو إلى الارض
بددلة المفظ كحده  ,كلكف يدلؾ المفظ عمى معناه التم يقتضيو مكضكعو ف الماة  ,ثـ لتلؾ المعنى ددلة ثانية

 ,تصػؿ بيػػا إلػػى الاػػرض )) (ْٔ) ,كبيػػتا فػ ف الجرجػػان يميػػز بينيمػػا مػػف خػالؿ مباشػرة المػػتكمـ لممعنػػى أك عػػدـ
مباشػرتو  ,كبيػػتا يكػػكف وػػد أبػػرز الفػػرؽ بػػيف البسػػاطة كالتعقيػػد  ,كأدرؾ أف مػػدار المس ػ لة إنمػػا يعػػكد إلػػى الػػنظـ ,

التم جعمو الجرجان يكمف فػ تػكخ معػان النحػك  ,كالسػير عمػى حػدكده  ,لػتلؾ فيػك ينكػر القسػمة بػيف المفػظ
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كالمعنػػى  ,كيػػرل أف المزيػػة تكمػػف ف ػ الكػػالـ الػػتم يػػدخؿ ف ػ سػػيا و
ؽ مػػا  ,تتػػآزر فيػػو جميػػع دددت الكممػػات ,
لتؤدم معنى ما عف طريؽ النظـ  ,كبتلؾ يككف خير مف حدد مس لة البساطة كالتعقيد ف التركيب النحكم.

كلعؿ تسمية التعقيد  ,تركت أث ار سمبيان عند الجرجان كما تركتػو عنػد أصػحاب البالغػة كالنقػاد القػدامى ,

ممػا جعميػـ يسػتبدلكنو بمرادفاتػو األخػرل  ,التػ ليػا مضػمكف التعقيػد الفنػ نفسػو  ,ليػتا نجػد الجرجػان يسػتعمؿ

مصػطمح الامػكض كالمترادفػات األخػرل  ,كالتكسػع  ,كالا اربػة (ٓٔ) ,كمعنػى المعنػى  ,لتجسػيد الجػكدة فػ الكػػالـ

كلمددلة عمى التعقيد الفن .

لقد استعمؿ الجرجػان ألفاظػا تعبػر عػف المسػتكل الفنػ فػ العمػؿ األدبػ  ,كىػ اوػ َؿ سػمبيةن فػ ظاىرىػا

الخػػارج مػػف لفػػظ التعقيػػد  ,ىػػته المفظػػة الت ػ تػػنعكس سػػمبان لمكىمػػة األكلػػى  ,كىػػتا يػػدؿ عمػػى حػػرص الجرجػػان

لكادراكو ألىمية التعقيد الفن ف العمؿ اإلبداع  ,كدسيما النصكص الشعرية .
عمػػا تحتػػو مػػف
لقػػد انتصػػر الجرجػػان لمتعقيػػد الفن ػ  ,كويػػده بمطػػؼ الم خػػت  ,كىػػك التعقيػػد الػػتم يشػػؼ ٌ
المعػان  ,كيحتػاج إلػػى جي وػد كت مػػؿ ليػدرؾ كنيػػو  ,فتشػيد الػػنفس بػو  ,كلػػيس تلػؾ التعقيػػد الػتم يحتػػاج إلػى جيػ وػد
لفؾ رمكزه  .كىتا ىك التعقيد المعيػب (ٔٔ) .الػتم ميػزه الجرجػان عػف التعقيػد الفنػ  ,كىػك ركيػزة أساسػية لمعمػؿ
فيك التم ينش عف سكء النظـ كالت ليؼ  ,كاناالؽ الكػالـ  ,يقػكؿ الجرجػان

اإلبداع  .أما التعقيد غير الفن
(( فمست بك و
اجد شيِان يرجع صكابو إف كاف صكابان  ,كخطؤه إف كاف خط إلى النظـ  ,كيدخؿ تحت ىتا ادسػـ ,
إد كىك معنى مف معان النحك  ,ود أصيب بو مكضعو  ,ككضػع فػ حقػو  ,أك يعك ًمػؿ بخػالؼ ىػته المعاممػة ,
كصػػؼ بصػػحة الػػنظـ أك فسػ ً
ف زيػػؿ عػػف مكضػػعو كاسػػتعمؿ فػ غيػػر مػػا ينباػ لػػو  ,فػػال تػػرل كالم ػان وػػد ً
ػاده  ,أك
ً
كصػؼ بمزيػةو كفض وػؿ فيػػو إد كأنػت تجػد مرجػػع تمػؾ الصػحة  ,كتلػػؾ الفسػاد  ,كتمػؾ المزيػػة  ,كتلػؾ الفضػؿ إلػػى
و
أصؿ مف أصكلو  ,كيتصػؿ بب و
ػاب مػف أبكابػو )) (ٕٔ) .فػالفرؽ بػيف
معان النحك  ,كأحكامو  ,ككجدتو يدخؿ ف
األساليب عند الجرجان يككف فػ معػان العبػارات  ,التػ يحػدثيا تلػؾ الػنظـ  ,كمػا تػؤدم إليػو القكاعػد النحكيػة

مف ددلة عمى المعان .

كالجرجان د يكتف بتقرير فكرتو نظريػان  ,بػؿ يؤيػد كالمػو بنصػكص مػف األدب العربػ  ,عرفػت بحسػف

الػػنظـ أك عرفػػت بالتعقيػػد ف ػ الػػنظـ  .كينظػػر ف ػ أسػػباب تلػػؾ ليجػػده راجع ػان إلػػى الػػنظـ كالت ػ ليؼ كعػػدـ تػػكخ

معان النحك (ٖٔ).

فمف الشعر البسيط التم تظير جكدتو  ,كمرجع الحسف فيو يعكد إلى تكخ معان النحك كعدـ مخالفتيػا
و
وصيدة يمدح بيا الفتح بف خاواف كيعاتبو ( :المتقارب)
 ,وكؿ البحترم ف
ً
ض ًر ىيبا
اِب ىم ٍف وى ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ىن ىرل
فىما ٍ
إف ىرٍأينا لفىتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػح ى
ض ػ ػ ػر ى
ىبمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػكىنا ى
ميبا
ت ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الحادثا
يى ىك الػ ػم ػ ػ ػ ػ ػػريء ٍأب ىد ٍ
ي
ص ى
ت ىع ٍزىمان ىكشيكػ ػ ػ ػ ػ ػان كرأيان ى
تىنقٌػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ يخميقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ سػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ىسمػ ػ ػ ػػاحػ ػ ػ ػ ػ ػان ىم يرٌجى كب سان ىم ًييبا
ػؤدد
ٍ ي
ٗٔ
فكػ ػ ػ ػ ػ ػػالس ً
ككالبحر إف جِتو ىم ٍستػىػ ػ ػػثيبا( )
يؼ إف ًج ػ ػ ػ ػػِتىو صارخان
ٌ
ِٖٗ

كمكضػػع الحسػػف فػ ىػػته األبيػػات  ,يعػػكد إلػػى حسػػف الػػنظـ كصػػحتو  ,كلػػـ يشػػارؾ فيػػو غيػره مػػف مقػػاييس

الجماؿ األخرل  :مف معنى لطيػؼ  ,أك إسػتعاروة بديعػة  ,أك تجن و
ػيس أك غيػر تلػؾ ممػا د يدخمػو الػنظـ  .يقػكؿ

الجرجان  (( :ف تا رأيتيا ود راوتؾ  ,ككثرت عندؾ  ,ككجدت ليا اىت از انز ف نفسػؾ  ,فعػد كانظػر فػ السػبب ,
كاسػ ً
ػتؼ كأض ػمر ,كأعػػاد
ػتقص ف ػ النظػػر  ,فانػػؾ تعمػػـ ضػػركرةن أف لػػيس إد انػػو وػ ٌػدـ ك ٌ
ؼ كن ٌكػػر  ,كحػ ى
أخػػر  ,كعػ ٌػر ى

ػؼ
ككرر  ,كتكخى عمى الجمم ًػة كجيػا مػف الكجػكه التػ يقتضػييا " عمػـ النحػك "  ,ف صػاب فػ تلػؾ كمػو  ,ثػـ لط ى
تى يكجب الفضيمة )) (َٕ).
مكوع صكابو  ,كأتى م ن
كمف األبيات الت تىبت مػثالن لمتعقيػد فػ الػنظـ  ,بسػبب عػدـ تػكخ معػان النحػك  ,وػكؿ الفػرزدؽ كىػك

يمدح إبراىيـ بف ىشاـ كىك خاؿ ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف ( :الطكيؿ)
الن ً
أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك أمو ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه أبكه يقاربو(ُٕ)
اس ٌإد يم ىممٌكان
ىك ىما ًم ٍثميوي ًف ٌ
فالتعقيد ف بيت الفرزدؽ السابؽ  ,يجعمػو الجرجػان عاِػدان إلػى (( أنػو لػـ يرتػب األلفػاظ فػ الػتكر عمػى
مكجب ترتيػب المعػان فػ الفكػر  ,فكػ َد كك ٌػد ىر كمنػع السػامع أف يفيػـ الاػرض إد بػ ف يقػدـ كيػؤخر  ,ثػـ أسػرؼ

ف إبطاؿ النظاـ  ,لكابعاد المراـ  ,كصػار كمػف رمػى بػ جزاء تتػ لؼ منيػا صػكرة  .كلكػف بعػد أف ي ارجػع فييػا بابػان
مف اليندسة لفرط ما عادل بيف أشكاليا  ,كشدةى ما خالؼ بيف أكضاعيا )) (ِٕ).
كيحدد الجرجػان جممػة مػف المخالفػات النحكيػة فػ ىػتا البيػت  ,كالتقػديـ كالتػ خير ,كالفصػؿ بػيف األركػاف

الت د يفصؿ بينيا ب جنب  ,فالكضع الصحيح لمبيت ىك " كمػا مثمػو فػ النػاس حػ ه يقاربػو إد مممكػان أبػك أمػو
أبكه "  ,إت ودـ المستثنى عمى المستثنى منػو  ,كفصػؿ بػيف " مثػؿ " ك" حػ "  ,كىمػا بػدؿ كمبػدؿ منػو  ,ككػتلؾ
فصؿ بيف " أبك أمو " ك " أبكه " كىما مبتدأ كخبر  ,كبػيف " حػ " ك" يقاربػو " كىمػا نعػت كمنعػكت  ,كالفصػؿ

بيف ىته األركاف خالؼ األصؿ فييا (ّٕ).

إف الفرزدؽ ف ىتا البيت أراد أف يقكؿ  :إف ممدكحو كىك إبراىيـ بف ىشاـ ود بمغ مف الفضاِؿ مبماان لػـ

يمحقو فيو مف األحياء إد ح كاحد لو صمة بيتا الممدكح فيك ابف أختو ػ ػ التم ىك ىشاـ بف عبد الممؾ ػ ػ كىػك

ممؾ أيضان .

ىتا المعنى صاغو الفرزدؽ ف بيت و
معقد صار مثالن عنػد البالغيػيف كالنقػاد فػ اضػطراب التراكيػب كالكممػات ,

ػدكد مػف الفصػحاء
كظن أف الفرزدؽ ف اضطرابو النحكم كاف يحاك اضػطرابو النفسػ  ,فيػك شػاعر فحػؿ مع ه
كالعممػػاء بالماػػة  ,كمػػا دفعػػو إلػػى ىػػتا السػػمكؾ ,ىػػك أف وكلػػو ىػػتا خػػالؼ مػػا يػػؤمف فيػػك يعتقػػد ب حقيػػة العمػػكييف

لمخالفػػة  ,إت كػػاف كدؤه عمكي ػان  ,كالممػػدكح ىنػػا مػػف بن ػ أميػػة  ,فالبيػػت يخف ػ أمػػك ار نفسػػية  ,فض ػالن عػػف أسػػمكب
التيكـ البادم مف خالؿ طمب المعنى بطري و
ؽ بعيدة .
فالجرجػػان يجعػػؿ أسػػباب التعقيػػد فػ مخالفػػة األصػػكؿ النحكيػػة  ,فيكػػكف خيػػر مػػف حػػدد التعقيػػد النحػػكم .

ككيػػؼ د يكػػكف كػػتلؾ  ,كىػػك الجػػدير بيػػته المقكلػػة  ,ألنػػو امتمػػؾ أسػػبابيا ككػػؿ مقكماتيػػا  ,مػػف ثقافػػة نحكيػػة ,
لكا و
مامة ليتا العمـ  ,جعمتو األكؿ ف ىتا الميداف .
َِٗ

لق ػػد أدرؾ الجرج ػػان أىمي ػػة التعقي ػػد الفنػ ػ فػ ػ بني ػػة ال ػػنص اإلب ػػداع  ,كع ػػده ج ػػكىر العممي ػػة اإلبداعي ػػة
كأساسيا  ,ألنو يثير ف تىف المتمق تساؤدت عف المعنى  ,فيستفزه كيحركو لمكشؼ عنيا  ,فالنص التم تتعدد
كجكه الت مؿ فيو  ,كيكثر الت كيؿ لو  ,يستفز القارئ إلى بتؿ الجيد فيػو  ,لينالػو بعػد مكابػدة الحاجػة إليػو  ,كتقػدـ

المطالبػة مػف الػنفس بػو  .فيجػب عمػى ىػتا أف يكػكف التعقيػد فيػو مش ٌػرفان لػو  ,ك ازِػدان فػ فضػمو (( ,فانػؾ تعمػػـ أف
ىػػتا الضػػرب مػف المعنػػى  ,كػػالجكىر فػ الصػػدؼ  ,د يبػػرز إد أف تشػػقو عنػػو  ,ككػػالعزيز المحتجػػب  ,د يريػػؾ

عما اشتمؿ عميو  ...فما كؿ أحػد يفمػح
كجيو إد بعد أف تست تف عميو  ,ثـ ما كؿ فكر يييتدل إلى كجو الكشؼ ٌ
ف شؽ الصدفة )) (ْٕ).
كلػػـ يقتصػػر عمػػى بيػػاف أىميػػة التعقيػػد لممتمقػ  ,لكانمػػا يضػػيؼ أمػ انر آخػػر يتعمػػؽ بالمبػػدع ,ألنػػو لػػـ يحصػػؿ

يتحممو مف مشقة البحث لتقديـ ىتا النػكع مػف المعػان  ,يقػكؿ
عمى ىتا المعنى  ,إد بعد التعب كالمكابدة  ,كما ٌ
الجرجان  (( :إف الشاعر التم أداه إليؾ  ,كنشر ب ٌػزه لػديؾ  ,وػد تحمػؿ فيػو المشػقة الشػديدة  ,كوطػع إليػو الشػقة

البعيدة  ,كأنو لـ يصؿ إلى دره حتى غاص  ,كانو لـ ينؿ مطمكبو حتى كابد منو ادمتناع كادعتيػاص  ,كمعمػكـ
أف الش ء إتا عمـ أنو لـ ينػؿ فػ أصػمو إد بعػد التعػب  ,كلػـ يػدرؾ إد باحتمػاؿ النصػب  ,كػاف لمعمػـ بػتلؾ مػف

أمره مف الدعاء إلى تعظيمو  ,كأخػت النػاس بتفخيمػو  ,مػا يكػكف لمباشػرة الجيػد فيػو  ,كمالوػاة الكػرب دكنػو  ,لكاتا
عثػػرت باليكينػػا عمػػى كنػػز مػػف الػػتىب لػػـ تخرجػػؾ سػػيكلة كجػػكده إلػػى أف تنسػػى جممػةن  ,أنػػو الػػتم كػ ٌػد الطالػػب ,
كحمؿ المتاعب  ,حتى أف لـ تكف فيؾ طبيعة مف الجكد تتحكـ عميؾ)) (ٕٓ).

كبيػتا التعميػؿ النفسػ الػدويؽ  ,يضػع الجرجػان اليػد عمػى س ٌػر جمػاؿ التعقيػد الفنػ  ,إت إنػو عمػؿ مقصػػكد
مػػف وبػػؿ المبػػدع  ,كبيػػتا يكػػكف وػػد رىػػف لطػػؼ المعػػان كشػرفيا بمػػا يحصػػؿ فػ أداِيػػا  ,كالبحػػث عنيػػا مػػف وبػػؿ
المبػػدع  ,كمػػا تثي ػره مػػف انبعػ و
ػاث لمقػػارئ ف ػ طمػػب المعنػػى ,كاجتيػػاد ف ػ نيمػػو  ,كوػػد وػػدـ الجرجػػان ليػػتا ال ػرأم
تعميمو ف وكلو  (( :كمف المرككز ف الطبع  ,أف الش ء  ,إتا نيؿ بعد الطمب لو  ,أك ادشتياؽ إليو  ,كمعانػاة
الحنيف نحكه  ,ككػاف نيمػو أحمػى  ,كبػالميزة أكلػى  ,فكػاف مكوعػو مػف الػنفس أجػؿ ,كألطػؼ  ,ككانػت بػو أضػف ,

كأشاؼ )) (ٕٔ) ,لكاتا كاف التعقيد فعالن إبداعيا  ,مف جية الشاعر أك المبدع  ,ف ف التم يقابمو مف جية المتمق
 ,ىػػك البحػػث عػػف المعنػػى المالعػػب بػػو  ,عػػف طريػػؽ الت كيػػؿ  ,كالت مػػؿ  .كالت كيػػؿ عمػػى درجػػات  ,كمػػا يقػػكؿ

الجرجان  :إف (( الت كيؿ يتفاكت تفاكتان شديدان  ,فمنو ما يقرب م خته  ,كيسيؿ الكصكؿ إليو  ,كيعط المقادة

طكعان  ,حتى أنػو يكػاد يػداخؿ الضػرب األكؿ الػتم لػيس مػف الت كيػؿ فػ شػ ء  ...كمنػو مػا يػدؽ كيامػض ,
ً
و
و
كلطؼ و
فكر )) (ٕٕ).
كركية
فضؿ ,
حتى يحتاج ف استخراجو إلى
كىتا الحديث يعيدنا إلى كالـ ا مدم  ,كىك يكازف بيف أب تماـ كالبحترم  ,كاف فػ شػعر البحتػرم عمػى

سيكلتو  ,ككضكحو  ,تعقيدات كثيرة  ,كلكف مما يقرب م خته كيسيؿ الكصكؿ إليو  ,كيعط مقاده طكعان  ,كأما
شػعر أبػ تمػاـ  ,فيػك أكثػػر تعقيػدان كأشػد ت بيػان عمػػى الفيػـ المباشػر  ,كىػك ممػا يحتػػاج فػ اسػتخراجو إلػى فضػ وػؿ
ً
و
كلطؼ و
فكر (ٖٕ) ,كبيتا يككف الجرجان ود أبرز مفيػكـ التعقيػد الفنػ  ,ككضػح سػماتو  ,كبػيف أىميتػو
كركية ,
ُِٗ

ف ػ بنيػػة الػػنص مػػف جيػػة المبػػدع كالقػػارئ  .كممػػا يؤكػػد تصػ ٌػكر عبػػد القػػاىر الجرجػػان لمتعقيػػد الفن ػ ف ػ حػػث
القارئ عمى المشاركة كاستمتاعو بمتة اكتشاؼ المعنى حديثو عف الكالـ الدويؽ التم يحتاج الى ت مػؿ فيػك يػرل
أف الكالـ ود يككف ف غاية الكضكح كلكنو يحتاج الى إعماؿ فكر إتا كاف المعنػى لطيفػان  ,كمػا انػو يحتػاج الػى

ادنتقػػاؿ مػػف مسػػتكل ف ػ المعنػػى الػػى معنػػى آخػػر أك مػػف المعنػػى الػػى معنػػى المعنػػى  ,كىػػتا يشػػير الػػى اىتمػػاـ
الجرجان بتعددية المعنى الى جانب ربطو بيف التعقيد كالت ثير(ٕٗ) .

إف الجرجػػان د يعػػارض البسػػاطة  ,كالقػػرب فػ المعنػػى  ,ككضػػكحو  ,شػػريطة أف د يصػػؿ ىػػتا الكضػػكح

إلػػى حػ ٌػد السػػطحية  ,كالركاكػػة  ,ممػػا يبعػػد الػػنص عػػف ىدفػػو األسػػاس  ,كىػػك إثػػارة القػػارئ  ,كتحريػػؾ تىنػػو ف ػ
استنباط المعنى  ,كاستف اززه إلى بتؿ الجيد ف ظاىره ,كف وراءتػو األكليػة لػو  ,حتػى لػك كػاف وػكدن كاضػحان  ,فقػد
يبػػدك لنػػا وػػكؿ الشػػاعر  " :كالبػػدر أفػػرط فػ العمػػك " (َٖ) ,وػػكدن سػػيالن بسػػيطان  ,بيػػد أف المػػتفحص ليػػتا التشػػبيو ,
و
لمعاف أخرل إضافية تحتاج إلى التفكير كالدوة  ,كىتا ما كضحو الجرجان عندما واؿ (( :كليس إتا كػاف
يخرج

الكالـ ف غاية البياف  ,كعمى أبمغ ما يككف مف الكضكح  ,أغناؾ تلؾ عف الفكرة ,إتا كاف المعنػى لطيفػان  ,فػ ف
المعػػان الشػريفة دبػػد فييػػا مػػف بنػ و
ػاء ثػ و
ػاف إلػػى أكؿ  ,إلػػى أف تعػػرؼ البيػػت األكؿ  ,فتتصػػكر حقيقػػة المػراد منػػو ,
وـ تلؾ ف ومبؾ  ,ثـ تعكد إلى ما يعػرض البيػت الثػان عميػؾ فػ حػاؿ
ككجو المجاز فيو ككنو دانيان شاسعان ,كتر ى
البػدر  ,ثػػـ تقابػػؿ إحػػدل الصػػكرتيف بػػاألخرل  ,كتػػرد البصػػر  ,مػف ىػػته إلػػى تمػػؾ  ,كتنظػػر إليػػو  ,كيػػؼ شػػرط فػ
العمك اإلفراط  ,ليشاكؿ وكلػو " شاسػع " ألف الشسػكع ىػك الشػديد مػف البعػد  ,ثػـ وابمػو بمػا د يشػاكمو مػف م ارعػاة

التناى ف القرب فقاؿ " جد وريب " فيتا ىك التم أردت بالحاجة إلى الفكر  .كب ف المعنى د يحصؿ لػؾ إد
بعػد انبع و
ػاث منػػؾ فػ طمبػػو كاجتيػاد فػ نيمػو )) (ُٖ) .كبيػػتا فػ ف الجرجػػان يفػتح البػػاب لمتجديػد فػ النظػر إلػػى

التعقيد  ,كيرفض مقكلة سكاه مف النقاد عندما تنػاكلكا وػكؿ الشػاعر  ( :كسػالت ب عنػاؽ المطػ األبػاطح ) (ِٖ).

ػب بيػتا البيػت عمػى النقػيض مػف ابػف وتيبػة الػتم جعمػو مػف الضػرب الثػان الػتم حسػف لفظػػو كد
ليػتا فيػك معج ه
طاِؿ ف المعنى منو .

إف الجرجان يدرؾ بفكره النحكم الثاوب  :أىمية الماة  ,كأنيا كاِف ح متط ٌػكر  ,ليػتا فيػك يتػرؾ لتطػكر
الصكرة الشعرية فسحةن كبيرة  ,ألف (( الشعر كسيمتو الصكرة  ...فيك ي خت جانب المجاز كالصكرة المشخصػة

تات اإليقػػاع )) (ّٖ) ,كربمػػا يكػػكف ىػػتا إد ارك ػان عميقػان لضػػركرة تطػػكر الماػػة الشػػعرية  ,الت ػ كصػػمت اليػػكـ إلػػى
مرحمة مف مراحميا إلى التعقيد بمعناه الفن  ,كود جسد الجرجػان فػ مكاوػع متعػددة مػف كتابيػو ددِػؿ اإلعجػاز

كأسرار البالغة  ,جكىر التعقيد الفن المتمثؿ ف ادستعارة كاإلشارة كالكناية كالرمػز كالصػياغة كالصػكرة  ,حيػث

تبػرز ىػػته األشػػكاؿ كالمكضػػكعات البالغيػػة أىميػػة التعقيػػد الفنػ  ,الػػتم يجسػػد أساسػان فػ العمػػؿ الفنػ

 ,أمػػا إتا

ابتعد الشاعر عف ىته الصكرة إلى صياغة المفيكمات كالمجردات فقد ابتعد عف الماة الشعرية.

الشػيق الجرجػان د يػرفض الصػكرة التىنيػة أك العقميػة فػ الشػعر ,بػؿ يعػدىا مػف شػرؼ ادسػتعارة (ْٖ),

إد أنو يستدرؾ كاضعان الحد أماـ جمكح الشاعر ف الصكرة  ,خشية أف يقع فػ فػق التعقيػد المرفػكض فيقػكؿ :
ِِٗ

(( كلػػـ أرد بقػػكل إف الحػػتؽ و ػ إيجػػاد ادِػػتالؼ بػػيف المختمفػػات ف ػ األجنػػاس  ,أنػػؾ تق ػدر أف تحػػدث ىنػػاؾ
مشابية ليس ليا أصؿ ف العقؿ ,لكانما المعنى أف ىناؾ مشابيات خفية يدؽ المسمؾ إلييا  ,ف تا تاماؿ فكرؾ ,
ف دركيا فقد استحقت الفضؿ )) (ٖٓ) ,كبيتا يككف الجرجػان ميػادن نحػك األشػعار المتضػمنة لمتعقيػد الفنػ  ,التػ

تحجػػب الكضػػكح السػػافر  ,كدسػػيما التعقيػػد بالحػػتؼ فيقػػكؿ  :إنػػؾ تػػرل الحػػتؼ أفصػػح مػػف الػػتكر ,كالصػػمت عػػف

اإلفادة أبمغ ف اإلفادة(ٖٔ).

ىته خالصة كافية لتصكر نقدم لقضية البساطة كالتعقيػد فػ أداء المعنػى  ,كمػا يتعمػؽ بيػا مػف مسػاِؿ ,

كما يتصؿ فييا مف نتاِ ف النظر النقدم القديـ  ,كسنعرض لمتصكر النقدم الحديث ليته المس لة عند بعػض

النقػػاد ف ػ الصػػفحات القادمػػة  ,كبصػػكرة مػػكجزة  ,ألف المس ػ لة أخػػتت أبعػػادان كاسػػعة جػػدان ف ػ التصػػكر النقػػدم
الحديث  ,كدسيما ف ميداف الشعر الحر .

لعػػؿ حضػػكر مصػػطمح التعقيػػد الفن ػ فػ النقػػد الحػػديث  ,يعػػكد الفضػػؿ فيػػو إلػػى الناوػػد البريطػػان ( كلػػيـ
أمبسػػكف ) (ٕٖ) ,الػػتم عرفػػو ب نػػو كػػؿ (( مػػا يمكػػف أف ىي ٍعنً ػ عػػدـ القطػػع فيمػػا تعنيػػو أك ترم ػ إليػػو اإلشػػارة أك
احتمػاؿ أف تعنػ ىػتا أك تاؾ  ,أك كمييمػػا معػان أك حقيقػة أف جممػػة ليػا عػدة معػ و
ػاف )) (ٖٖ) ,فالتعقيػد الفنػ عنػػد
أمبسكف ىك كؿ ما يسمح لعدد مف ردكد الفعؿ ادختيارية أزاء وطعة لاكية كاحدة (ٖٗ).

لقػػد كانػػت د ارسػػة " أمبسػػكف " لمتعقيػػد د ارس ػةن مستفيض ػةن  ,فجعمػػو جػػكى انر لمشػػعرية  ,كمقياس ػان ليػػا  ,كأداةن
لمد ارس ػػة كالتحمي ػػؿ  ,كدش ػػؾ فػ ػ أف تحدي ػػده لمص ػػطمح التعقي ػػد  ,كأنماط ػػو  ,و ػػد س ػػبقتو بع ػػض ادىتمام ػػات عن ػػد

األكربػػيف  ,مػػف خػػالؿ د ارسػػتيـ لمنصػػكص األدبيػػة  ,كمثػػاؿ عمػػى تلػػؾ  ,جيػػكد الشػػاعر اإليطػػال " دانتػ " الػػتم

كػاف أكؿ مػف نظػػر إلػى تعػػدد مسػتكيات المعنػػى فػ الػنص األدبػ (َٗ) .لقػد حػػدد " كلػيـ أمبسػػكف " التعقيػد الفنػ
بسبعة نماتج كتلؾ ف كتابو " سبعة أنماط مف الامكض " (ُٗ) ,كىته األنماط ى :

أكدن ػ ػ كيحػػدث عنػػدما تكػػكف الكممػػة أك العبػػارة مػػؤثرة مػػف كجػػكه مختمفػػة فػ و
آف كاحػػد  ,كيػػدخؿ تحػػت ىػػتا

النمط التم ىك أكسع أنماطػو أشػياء كثيػرة مػف مثػؿ التعقيػد الػتم ينػت عػف مقارنػات جكانػب التشػابو مػع جكانػب

ادخػػتالؼ بػػيف األشػػياء  ,أك نتيجػػة صػػفات المفاضػػمة  ,أك نتيجػػة ادسػػتعارة البعيػػدة  ,أك مػػا ينػػت

مػػف معػ و
ػاف

إضػػافية نتيجػػة اإليقػػاع الشػػعرم  ,كمػػا يػربط أمبسػػكف بػػيف التعقيػػد كالت ػ ثير  ,كثػراء المعنػػى  ,كيجعػػؿ مػػف التعقيػػد
ضربان مف بيف الجتكر الرِيسة لمشعر.

ػدد مػػف المفػػردات أك التراكيػػب تات الددلػػة المشػػتركة  ,أك
ثانيػان ػ ػ يحػػدث فػ الػػنص  ,عنػػدما يتػػكفر فيػػو عػ ه
عندما يندم معنياف أك أكثر ف معنى كاحد  ,فالتعقيد ينت مف الكممة كالتركيب معان فيككف الكالـ تا كجييف .

كيمكف أف يككف وكؿ المتنب  ) :الطكيؿ )
ػات ً
ًً َ
ب (ِٗ)
حاسدا
كأ ٍ
ظمى يـ ٍ
لً ىم ٍف ى
أى ًؿ الظي ػ ػ ػ ػٍمًـ ىم ٍف بػ ػ ػ ػ ػ ى
بات ف ىن ٍعمػ ػػاِو ىيتىػػقى ػػم ي
مثػادن عمػى ىػػتا الػنمط  ,فممبيػػت كجيػاف  :األكؿ أف المػػنعـ عميػو يحسػػد المػنعـ  ,كالثػػان أف المػنعـ يحسػػد

المنعـ عميو (ّٗ) ,كمثؿ ىتا البيت تمؾ األبيات الت واليا المتنب كى تحمؿ المح كالتـ معان .
ِّٗ

ثالث ػان ػ ػ ػ يحػػدث ف ػ الػػنص  ,عنػػد مػػا يكػػكف ىنػػاؾ فكرتػػاف مرتبطتػػاف بالسػػياؽ فحسػػب كيعبػػر عنيمػػا بكممػػة

كاحدة ف الكوت نفسو  ,كيدخؿ تحت ىتا النمط ما يسػميو البالغيػكف  ,التكريػة  ,كيػدخؿ أيضػان مػا يسػميو النقػاد
كاألص ػػكليكف  ,المش ػػترؾ المفظػ ػ  .كى ػػك أف تعنػ ػ كمم ػػة كاح ػػدة فكػ ػرتيف كم ػػا فػ ػ كمم ػػة " الص ػػدل " فػ ػ بي ػػت

المتنب (ْٗ) ,الت تعن الطاِر المعركؼ  ,كتعن رجع الصكت.

اربعان ػ ػ يحدث ف التراكيب تات المعان المتعددة  ,الت تجسد نكعان مف التعقيد فػ فكػر المؤلػؼ  .كتلػؾ

عندما تحتمؿ العبارة معنييف مختمفيف أك أكثر يتضافراف لتكضيح حالة تىنية أكثر تعقيدان لدل الكاتب  .كيػدخؿ
تحػت ىػػتا الػػنمط مػا يسػػمى بادتسػػاع الػتم تحػػدث عنػػو النقػاد العػػرب  .كلكػػف ادخػتالؼ أف أمبسػػكف يركػػز عمػػى

النص كامالن  ,أما النقاد العرب القدماء فكانكا يركزكف ف حديثيـ عف ىػتا النػكع مػف التعقيػد عمػى البيػت الكاحػد

.

خامسػان ػ ػ يحػػدث عنػػدما يظيػػر فػ لاػػة المؤلػػؼ جمػ هؿ كعبػػارات متداخمػػة  ,تيظيػػر عػػدـ ودرتػػو عمػػى تحديػػد
مػراده  .أك أف الكاتػػب د يريػػد أف يكشػػؼ عػػف فكرتػػو ف ػ أثنػػاء فعػػؿ الكتابػػة كػ ف يظيػػر تشػػبييان د ينطبػػؽ عمػػى
ش ء بالػتات كلكنػو يقػع بػيف شػيِيف عنػد انتقػاؿ الشػاعر مػف احػدىما الػى ا خػر  ,فالتعقيػد يػ ت مػف دوػة الفكػرة

كمف التعبير أيضان (ٓٗ).

تات مع و
ػاف متناوضػة  .فيجيػز القػارئ عمػى أف
سادسان ػ ػ يحدث عندما يظير ف لاة المؤلػؼ عػدة تراكيػب ي
يبتكر ت كيالت متعددة  .كىتا النكع مف الامكض تحدث عنو النقاد العرب القدماء ف بيت جرير ( :الكامؿ)
يكـ الرحيؿ فعمت ما لـ ً
افعؿ (ٔٗ)
لك كنت أدرم أف آخر عيدكـ
فقكلو " فعمت ما لـ أفعؿ " لـ تحدد مقصد الشاعر كتركت المتمق يػتىب مػتاىب شػتى لمعرفػة مػا يمكنػو

أف يفعمػو العاشػػؽ بعػػد رحيػؿ معشػػكوو  ,كوػػد استحسػف أكثػػر النقػػاد ىػػتا البيػت كىػػتا المػػكف مػف عػػدـ التحديػػد الػػتم
يعط لخياؿ القارئ نكعان مف التحرر.

سػػابعان ػ ػ ػ يحػػدث عنػػدما يقػػع فػ لاػػة المؤلػػؼ نػػكعه مػػف التنػػاوض  ,أك التعػػارض مػػع الكاتػػب كتلػػؾ عنػػدما
يكػػكف المعنيػػاف الخاصػػاف بالكممػػة ىمػػا المعنيػػيف المػػتيف يحػػددىما السػػياؽ كاف األثػػر العكس ػ ىػػك بيػػاف انقسػػاـ

رِيسي ف تىف الكاتب  ,كىته الحالة شاِعة عمى درجات متقاربة .

عد بيت العباس بف األحنؼ التم تحدث عنو عبد القاىر الجرجان  ,مثادن صالحان عمى ىػته
كيمكف أف يي ي
المقكلة  .يقكؿ ابف األحنؼ  ( :الطكيؿ )
لتجمدا (ٕٗ)
س طمب بعد الدار عنكـ لتقربكا
كتسكب عينام الدمكع ي
يقكؿ الجرجان معمقان عمى ىتا البيت  :إف السياؽ حدد معنى كممػة " تبعػد " كأعطاىػا معنػى القػرب فيػ

تحمػػؿ معنيػػيف متقػػابميف  :األكؿ البعػػد المػػادم  :كالمعنػػى ا خػػر ىػػك الػػتم خمقػػو السػػياؽ كىػػك القػػرب المعنػػكم ,

يب وربان ماديان كلكنو بعيد بعدان نفسيان عف أحبابو  ,فمػتلؾ فيػك وريػب كبعيػد كىػتا ىػك ادنفصػاؿ القػاِـ
فالشاعر ور ه

ِْٗ

ف تىف الشاعر فيك يرغب بالبقاء وريبان  ,كلكنو يرغب بالبعد التم يعنػ القػرب النفسػ أك حضػكر أحبابػو فػ
نفسو بشكؿ يجعميـ أورب مف بعده عنيـ (ٖٗ).

كمف النقاد المحػدثيف الػتيف تنػاكلكا مسػ لة البسػاطة كالتعقيػد  ,الناوػد عبػاس محمػكد العقػاد الػتم أشػار إلػى

المس ػ لة عنػػدما تحػػدث عػػف الفػػرؽ بػػيف عبػػارات اإلفيػػاـ كعبػػارات المشػػاعر ,كرأل أف عبػػارات المشػػاعر أك لاػػة

الشعر ينبا أف تتراءل معانييا مف خالؿ نقاب مف الشؼ د يسترىا إلى ٍّ
حد يخطييا العياف  ,كد يبدييا إلى
ٍّ
إف (( سػبب اسػتيجاف الكضػكح المفػرط فػ عبػارات المشػاعر ,
حد د يعكد معو لخياؿ القارئ عمػؿ  ,فيقػكؿ ٌ :
إف رفػػع تلػػؾ النقػػاب كاجػػب ,بػػؿ فػػرض
كىػػك يشػػؿ حركػػة الخيػػاؿ  ,كيبطػػؿ عممػػو  ,بيػػد ٌأنػػو يجػػب أف يقػػاؿ ىنػػا ٌ :
مقتضػػى عمػػى الشػػاعر كممػػا تسػػنى لػػو رفعػػو دكف إخػػالؿ بػػالمعنى أك تعطيػػؿ لمتعػػة الخيػػاؿ  ,إت لػػيس الفػػرؽ بػػيف

أس ػػمكب العم ػػـ كأس ػػمكب الش ػػعر فػ ػ درج ػػات الكض ػػكح كالام ػػكض  ...إنم ػػا الف ػػرؽ ال ػػتم بينيم ػػا أك الحاِ ػػؿ ال ػػتم

يفصػػميما كػػاف ف ػ طبيعػػة األش ػياء التػ يتناكليػػا كػػؿ مػػف العقػػؿ كالخيػػاؿ كفػ طريػػؽ التنػػاكؿ ككيفيتػػو )) (ٗٗ).
كيظير مف وكؿ العقاد تصكر آخر لمعنى البساطة كالتعقيد كىك تصكر أماله عميو المكوؼ النقدم تجاه المس لة

 ,فيػك يػرل أف الكضػكح المفػرط أمػر مسػتيجف فػ الشػػعر ألنػو يشػؿ حركػة الخيػاؿ  ,كىػتا األمػر د يعنػ أف د
يحاكؿ الشاعر ودر المستطاع أف يبتعػد عػف التعقيػد  ,كلكػف أف د ياػال فيػو عمػى القػدر الػتم يػؤدم اإلخػالؿ

بالمعنى كتعطيؿ متعة الخياؿ .

كمػػا يػػرل العقػػاد أف البسػػاطة كالتعقيػػد أمػراف يكمنػػاف فػ طبيعػػة األشػػياء أك فػ طبيعػػة المعنػػى  ,كلػػيس

لمشػاعر أف يعقػد المعنػػى إتا كػاف كاضػػحان  ,فػ تا فعػؿ تلػػؾ عػ َد ىػػتا األم يػر مػف الشػػعكتة  ,التػ ينبػػك عنيػا الطبػػع
النزيو  ,كما أف ىناؾ معان معقدة ف حقيقتيا  ,فيحاكؿ الشاعر أف يعبر عنيػا بمفػظ د تعقيػد فيػو  ,فيقػكؿ فػ
ىتا المعنى (( كد أتكر أن ورأت بيتان أك جممةن وط و
لفحؿ مف فحػكؿ الشػعر كالبالغػة  ,ف حسسػت لمقػارئ اختيػا انر
ف كضكح عباراتو أك غمكضان  ,ف ف المعنى يككف كاضحان بطبيعتو  ,فال يككف تعمد إخفػاء لممبالاػة كالتػركي ,
إد شعكتةن ينبك عنيػا كػؿ طب وػع نزيػو  ,كأمػا إف كػاف غامضػان بطبيعتػو  ,فمػيس لمشػاعر أك الكاتػب حيمػة فيػو  ,كد
و
تاىب فيو متىبان خاصػان يقصػده كيػؤثره عمػى سػكاه )) (ََُ) .كىػتا
حينِت لمتم يحتكش كالمو الامكض أنو
يقاؿ
ه
تصكر آخر لمفيكـ البساطة كالتعقيد  ,يقدمو العقاد كيجعؿ البساطة أك التعقيد شيِيف فػ طبيعػة معنػى األشػياء
ٌ
كليس اختيا انر أك تكمفان مف الشاعر  ,فمتى كاف المعنى كاضحا  ,د يحؽ لمشاعر إخفاؤه  ,كأما إتا تكمؼ التعقيد

ػرب مػف اليػػتياف كنػكع مػػف ادحتيػاؿ عمػػى القػارئ لتكميفػػو جيػدان مرىقػان فػ غيػػر طاِػػؿ ,
لممعنػى الكاضػػح فيػك ضػ ه
كمتى ما كاف المعنى معقدان ف تاتو فعمى الشاعر أف يعبر عنو و
بمفظ د إبياـ فيو ودر المستطاع .

ػداؽ فػ األدب عمكمػان  ,فالػدارس لمتػراث األدبػ يجػد مػف يتخػت الامػكض سػتا انر
إف ما تكره العقاد لو مص ه
ليخف عجزه عف اإلبداع  ,ككتلؾ الحاؿ عند مف يتخت الكضكح (َُُ).
كمػف النقػاد الػتيف تنػػاكلكا المسػ لة  ,الػدكتكر عػػز الػديف إسػماعيؿ ,عنػدما نػػاوش المقكلػة الشػاِعة " إتا كػػاف

الكضكح ممكنان ف ف الامكض عجز "  ,كنراه ف تناكلو المس لو يدافع عف ظاىرة التعقيد الفن فػ الشػعر  ,فيػك
ِٓٗ

يعترؼ مبدِيان أف الشعر ود يككف بسيطان سيالن  ,كأنو مع تلؾ ييزنا  ,كلكنو يضيؼ أف مف الشعر ما يثيرنا لكاف

كػػاف غامضػان  .لكاف الامػػكض الفنػ خاصػػية مشػػتركة بػػيف الشػػعر القػػديـ كالجديػػد عمػػى السػكاء (َُِ) ,لػػيخمص

إلى القكؿ (( إف الامكض ف الشعر ليس نقيضان لمبساطة  ,كأف الشعر البسيط التم ييزنا ىك فػ الكوػت نفسػو
عميػػؽ  ,دف البسػػاطة السػػاتجة ف ػ الشػػعر د يمكػػف أف تيزنػػا مػػف أعماونػػا  ,كأف البسػػاطة العميقػػة كالامػػكض

كالىمػا  ,شػػديد المسػاس بجػػكىر الشػعر األصػػيؿ )) (َُّ) ,كبيػتا فيػػك يقػؼ مكوفػان مسػاندان مػػف التعقيػد الفنػ

إت

اء لماة  ,فميس مف الصكاب رفضو  ,بؿ عمى القارئ ادوتراب منو كعميو أف يركض نفسػو
يرل أنو ف الشعر ثر ه
و
مكوؼ حصيؼ مف المس لة يبعد بيا عف الشطط ف أم اتجاه
إعماؿ لمفكر ,كىك
عمى استقبالو بكؿ ما فيو مف
ه
تتخػته  ,كيبػدك أف الشػػطط الػتم أصػاب بعػض النقػد الحػديث يكمػػف فػ تحمسػو أك تكمفػػو لطمػب التعقيػد  ,األمػػر

التم يرفضو المعبركف عف حقيقة الفف كحقيقة التجربة  ,التيف د يركف ف الكضكح عيبػان إتا كػاف كضػكحان فنيػان

حيان .

أمػػا األسػػتات محمػػد اليػػادم الطرابمس ػ

فقػػد عقػػد فص ػالن ويم ػان عػػف التعقيػػد ف ػ الشػػعر ,ككنػػو مظي ػ انر مػػف

كمي ىػز بػيف ثالثػة أضػرب مػف الامػكض
مظاىر الحداثة ف األدب  ,فتحدث عف طبيعة التعقيد ف لاة الشػعر ٌ ,
ىػ ػ  :الطبيعػ ػ  ,كالمتكم ػػؼ  ,كالمتكل ػػد ع ػػف وص ػػكر  .كخم ػػص إل ػػى نظري ػػة فػ ػ الكض ػػكح مفادى ػػا  :أف ظ ػػاىرة
الامػػكض ف ػ الشػػعر الجديػػد  ,ليسػػت سػػمبية كميػػا  ,كى ػ ف ػ تلػػؾ شػػبيية بظػػاىرة الكضػػكح الاالبػػة عمػػى الشػػعر

القػػديـ تمامػان  ,فيمػػا يمتقيػػاف فػ اإليجػػاب كالسػػمب مع ػان  ,كالعبػرة فػ كػػؿ تلػػؾ بنػػكع الامػػكض أك نػػكع الكضػػكح ,
التم يطاى عمى الكالـ كمكوعو ككظيفتو  ,إت ثبت لدينا ا ف أف لمامػكض ضػركبان أكثرىػا ضػركرةن لمشػعر  ,ىػك
أبعدىا عف اإلبياـ  ,كأوربيا إلى مفيكـ البياف (َُْ).

لعمنا ود كصػمنا فػ نيايػة ىػتا العػرض  ,إلػى المكوػؼ التصػكرم النقػدم الحػديث لجدليػة البسػاطة كالتعقيػد

لكػ َػف ىػػتا التصػػكر يػ ت مكافقػان لتصػػكر الناوػػد الفػػت عبػػد القػػاىر الجرجػػان  .كيبقػػى مجػػاؿ ادخػػتالؼ فػ المسػػالة

مفتكحان ألتكاؽ الناس كأىػكاِيـ كمػتاىبيـ فػ التعامػؿ مػع الشػعر  .كتبقػى البسػاطة كالتعقيػد فػ المعنػى أنماطػان
كألكانػان كدرجػػات كأفػػانيف  ,كيبقػػى عمينػػا معرفػػة ويمػػة البسػػاطة كالتعقيػػد ف ػ اإلنتػػاج األدب ػ

 ,ألنيػػا تضػػع النظػػر

النقدم ف إطاره الصحيح كالمناسب
اليوامش

ُ

الماِدة.ِٖ:

ِ

ربما اعترض البعض باف كممة البساطة د تالِـ المعنى المراد  ,ألف فييا معنى ادمتداد كالسعة  .كأوكؿ  :جاء ف تاج

العركس َُ( : ُّٗ/كاستعار وكـ البسط لكؿ ش ء د يتصكر فيو تركيب كت ليؼ كنظـ )  ,كىتا شاىد حسف دستعماؿ البسيط
مقابؿ المعقد  .كف المعجـ الكسيط  ( ٓٔ/ُ:البسيط ضد المركب كماد تعقيد فيو).
ّ

لساف العرب .ابف منظكر :مادة (بسط)َِٔ.-ِٖٓ/ٕ :

ْ

المصدر السابؽ :مادة (عقى ىد) . ِٗٗ - ِٗٔ/ ّ:
المصدر السابؽ :مادة (عقد).ِٗٗ/ّ:

ٓ

ِٔٗ

ٔ

جميرة الماة  .ابف دريد :مادة (عظؿ)  , َُِ/ّ:كينظر :لساف العرب  .مادة (عظؿ).ْٓٔ/ُُ:

ٕ

لساف العرب  :مادة(عظؿ) .ْٕٓ/ُُ:كينظر  :طبقات فحكؿ الشعراء  .ابف سالـ الجمح  ,تحقيؽ  :محمكد محمد شاكر:

ُ .ّٔ/كينظر :أساس البالغة  .الزمخشرم .َّٕ:
ٖ

لقد بيف الباحث مكوؼ النقاد كنظرتيـ إلى البساطة كالتعقيد ف المبحث الثان مف الفصؿ األكؿ مف ىته الدراسة .

ٗ
عكيص  :أم ما يصعب استخراج معناه  .كالكممة العكصاء  :الاريبة  .كود إعتاص
ككالـ
ضد اإلمكاف كاليسر .
العكصٌ :
ه
ى
ه
غمضو  .ينظر  :لساف العرب (مادة عكص )ٕ. ٖٓ/
ف المنطؽ ٌ :

َُ

ينظر :الامكض الشعرم ف القصيدة العربية الحديثة  .دريد يحيى الخكاجة  . ٔٔ-ٓٔ:كينظر :التيارات المعاصرة ف النقد

ُُ

ينظر :مفتاح العمكـ  .ُِْ:كينظر :اإليضاح  .ٗٓ :كالتمخيص.ُْٗ:

ُِ

الجامع العقم  :أف يككف بيف كجكد المعان داخؿ النص ككجكدىا ف خارجو اتحاد ف التصكر أك تماثؿ ف العقؿ ,بتجريده

األدب  .بدكم طبانة  .ّْٗ:كينظر:الشعر العرب المعاصر .عز الديف إسماعيؿ.ُُٖ:

المثميف  .فالعقؿ ي بى أف د يجتمعا ف التىف.
الجامع الخيال  :أف يككف بيف تصكيرىما تقارب ف الخياؿ سابؽ ألسباب مؤدية الى تلؾ  ,فاف جميع ما ينبن ف الخياؿ مما

يصؿ اليو مف الخارج كيثبت فيو عمى نحك ما يت دل اليو كيتكرر لديو

الجامع الكىم  :أف يككف بيف تصكراتيا شبو تماثؿ  ,فالكىـ يختاؿ ف أف يبرزىما ف معرض المثميف  .ينظر :مفتاح العمكـ
 .ُِِ:كينظر أيضان  :اإليضاح .ْٗ:

ُّ

نياية اإليجاز ف دراية اإلعجاز  .فخر الديف الرازم تحقيؽ  :ابراىيـ السامراِ كمحمد بركات حمدم.ْٓ:

ُْ

ينظر  :التفكير الددل ف البحث البالغ العرب .ِِ:

ُٓ

ينظر :وضايا النقد األدب ػ الكحدة  ,ادلتزاـ  ,الكضكح كالامكض  ,اإلطار كالمضمكف  .بدكم طبانة .ُُٗ:

ُٔ

ينظر  :المثؿ الساِر ُ.ُُٗ/

ُٕ

ينظر  :األدب بيف الكضكح كالامكض  .كليد وصاب  ,مجمة أفاؽ الثقافة كالتراث ,ع (ّٔ)  ,كانكف الثان َُِِـ . ٓٔ :

ُٖ

ينظر :اإليضاح ف عمكـ البالغة.ِ/ُ:

ُٗ

النقد البالغ عند العرب الى نياية القرف السابع اليجرم  .عبد اليادم نيشاف .ُْٖ:

َِ

األسمكب  .احمد الشايب .ِِٔ:

ُِ

األسمكب  .احمد الشايب .ِِٔ:

ِِ

ينظر  :االمصدر السابؽ  ِِٔ:ػ ػِِٕ.

ِّ

ينظر :األدب بيف الامكض كالكضكح .ٕٓ:

ِْ

المعجـ األدب .ُٖٕ:

ِٓ

تاج العركس .السيد محمد مرتضى الحسين الزبيدمَْٗ/ُ:

ِٔ

ينظر  :وضايا النقد األدب  .ركثفف  ,ترجمة  ,عبد الجبار المطمب .ٕٗ:

ِٕ

ينظر  :الشعرية العربية  .أكدنيس .ْٓ:

ِٖ

وضية الامكض ف الشعر  .د  .جابر وميحة .ََُ:

ِٗ

ينظر  :مفتاح العمكـ .ابك يعقكب السكاك ُٔٗ:

َّ

المصدر السابؽ . ْ:
ِٕٗ

ُّ

المثؿ الساِر ف أدب الكاتب كالشاعر .ابف األثير .ِٕ/ُ:

ِّ

الامكض الشعرم ف القصيدة العربية الحديثة  .دريد يحيى الخكاجة .َُٕ:

ّّ

ينظر :الامكض الفن ف شعر المتنب  .د .نجـ عبد عم  ,بحث ف مجمة األستات .َُٕ:
المقصكد باألسمكب النثرم ىنا ىك غير الفن مف أنك ً
اعو .

ّٓ

ينظر  :جكاىر البالغة  ْْ:ػ ػ ْٓ .

ّٔ

ينظر :الامكض كالعربية .حمم خميؿ .ٖ:

ّٕ

ينظر  :سر الفصاحة  .ابف سناف الخفاج  ,تحقيؽ :عبد المتعاؿ الصعيدم .ُِْ,ُِّ,ُِِ:

ّْ

ّٖ

ينظر :الخطيِة كالتكفير  .عبد اهلل الاتام .ّٕ:

ّٗ

ينظر  :الكتاب  .بشر بف عمر بف عثماف المعركؼ بسيبكيو  ,تحقيؽ  :عبد السالـ ىاركف . ْٖ/ُ:

َْ

ينظر  :البياف كالتبييف . ُّٗ – ُّٔ/ُ:

ُْ

المصدر السابؽ .ُّٔ/ُ:

ِْ

المصدر السابؽ .ُّٔ/ُ:

ّْ
ْْ

المصدر السابؽ .ُّٕ/ُ:
منياج البمااء كسراج األدباء  .حازـ القرطاجن  ,تقديـ كتحقيؽ محمد الحبيب بف الخكجة  ُّْ :ػ ُْْ .كينظر  :زىر

ا داب كثمر األلباب  .الحصرم .ُْٕ /ُ:
ْٓ

تاريق النقد األدب عند العرب  .إحساف عباس . ٕٔ:

ْٔ

ينظر  :الشعر كالفكر .ّٕ:

ْٕ

ف التككيف الشعرم  .خيرم الضامف . ِٗ:

ْٖ

ينظر  :البياف كالتبييف . ِٗ – ّٖ/ُ:

ْٗ

الشعر كالشعراء  .ابف وتيبة الدينكرم ,احمد محمد شاكر.ُّ/ُ :

َٓ

المكازنة بيف شعر أب تماـ كالبحترم .ْ:

ُٓ

الكساطة .ُٗ:

ِٓ

كتاب الصناعتيف  .تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ابراىيـ .ْٔ :

ّٓ

المصدر السابؽ . ّْٖ:

ْٓ

سر الفصاحة .ُِِ :
ينظر ٌ :
المكازنة بيف شعر أب تماـ كالبحترم .ُُ:

ٔٓ

المصدر السابؽ .ُُ:

ٕٓ

المثؿ الساِر ف أدب الكاتب كالشاعر  .ابف األثير  ,تحقيؽ  :أحمد الحكف كبدكم طبانة .ٕ-ٔ/ْ:

ٖٓ

شرح ديكاف الحماسة  .المرزكو  ,تحقيؽ  :أحمد أميف كعبد السالـ ىاركف:المقدمة ُ.ٗ/

ٓٓ

ٗٓ

مقكمات عمكد الشعر اإلسمكبية ف النظرية كالتطبيؽ  .د :رحمف غركاف ,ُّٕ:

َٔ

المصدر السابؽ . ُٖ/ُ:

ُٔ

أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ محمد رشيد رضا .ُُٖ:

ِٔ

المصدر السابؽ .ُُٖ:
ِٖٗ

ّٔ

ينظر  :أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ محمد رشيد رضا. َُِ – ُُٗ:

ْٔ

ددِؿ اإلعجاز  .عبد القاىر الجرجان  ,تصحيح كتعميؽ  :محمد رشيد رضا . َِِ:

ٓٔ

ينظر  :أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ محمد رشيد رضا . ُّٓ ,ِّ- ِِ:كينظر  :ددِؿ اإلعجاز . ُٗٔ:

ٔٔ

ينظر  :أيسس النقد األدب عند العرب .أحمد بدكم . ّْٕ:

ٕٔ

ددِؿ اإلعجاز . ٔٓ:

ٖٔ

ينطر  :المصدر السابؽ  ٔٓ :ػ ػ ٖٓ.

ٗٔ

ديكاف البحترم  ,تحقيؽ  :حسف كامؿ الصيرف .ُُٓ/ُ:

َٕ

ددِؿ اإلعجاز . ٖٔ – ٕٔ:

ُٕ

ديكاف الفرزدؽ  ،شرحو كضبط نصكصو كودـ لو د .عمر فاركؽ الطباع .ُُّ:

ِٕ

أسرار البالغة  ,شرح كتعميؽ  :محمد عبد المنعـ خفاج . ُُّ:

ّٕ

ينظر  :جكاىر البالغة  .أحمد الياشم . ِٓ – ِْ:

ْٕ

أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ :محمد رشيد رضا. ُُٗ :

ٕٓ

المصدر السابؽ. ُِْ – ُِّ:

ٕٔ

المصدر السابؽ.ُُٖ:

ٕٕ

أسرار البالغة  ,شرح كتعميؽ :محمد عبد المنعـ خفاج . َُّ:

ٖٕ

ينظر  :المكازنة بيف شعر أب تماـ كالبحترم .ُٗ:

ٕٗ

ينظر  :أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ  :محمد رشيد رضا.َٗ:

َٖ الجرجان ىنا يعمؽ عمى أبيات البحترم:
عن ِّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وض ِ
ٍ
ريب
الع َال َ
العفَاة وشاسعٌ
كل ن ِّد في ُ
دان عمى ْأيدي ُ
جد ِ
الـــــــــــسارين ُّ
قريب
ص َب ِة
َّ
العمُِّو َو َ
ض ْو ُؤهُ
َ
لمع ْ
ُ
كالب ْدر أف َْرطَ في ُ

كاألبيات ف ديكاف البحترم  ,تحقيؽ  :حسف كامؿ الصيرف  ِْٖ/ُ:ػ ػِْٗ.

ُٖ

أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ  :محمد رشيد رضا . ُِّ :

ِٖ

ينظر  :الشعر كالشعراء  .ٕٔ/ُ:كينظر :ددِؿ اإلعجاز  , ٕٔ:اسرار البالغة  , ُٓ:كاألبيات كاممة يتكرىا الشريؼ

المرتضى ف أماليو  َُُ/ ِ .ػ ػُُِ ,كينسبيا الى عقبة بف كعب بف زىير المضرب.
ّٖ

الشعر كالفكر . ٖ:

ْٖ

ينظر :أسرار البالغة  ,تصحيح كتعميؽ :محمد رشيد رضا . َُّ:

ٖٓ

المصدر السابؽ َُّ:ػ ػ ُُّ .

ٖٔ

ينظر  :ددِؿ اإلعجاز . ْٓ:

ٕٖ
كلد ف
السير كليـ أمبسكف (َُٔٗ ػ ػُْٖٗـ) شاعر كناود أدب بريطان  ,كاف أسمكبو الشعرم المعقد فنيان سببان ف شيرتو ,ى
كمنح لقب السير عاـ (ُٕٔٗـ ) تتضمف أعمالو الشعرية القصاِد المختارة
ىاكدف كدرس ف كمية كينجستر ف جامعة كمردج  ,ي
(ُٓٓٗ)  ,أما أشير أعمالو النقدية في كتابو سبعة أنماط مف الامكض (َُّٗـ ) المكسكعة المعرفية الشاممة .ّٕ/ٔ:
ٖٖ

سبعة أنماط مف الامكض .كليـ أمبسكف  .ترجمة خالد سميماف حمكدة  . ٕٔ :كينظر  :ظاىرة الامكض ف الشعر العرب

الحديث .عالء الديف رمضاف السيد . ٗٗ:
ِٗٗ

ٖٗ

ينظر  :الامكض ك العربية  . ِٗ- ِٖ:كينظر  :أنماط مف الامكض السبعة ف الشعر العرب الحر  .خالد سميماف حمكدة

. ُٕ :
َٗ
ُٗ

العربية الامكض . ِٓ:

ينظر :سبعة أنماط مف الامكض  . ُِٕ,َُْ,َٖ,ُْ, ُِّ,َِٕ,ُْٖ,ُّٕ,َُٔ :كينظر  :الامكض كالعربية-ِٖ:

ِٗ .
ِٗ

ديكاف اب الطيب المتنب .ٔٔٓ:

ّٗ

المصدر السابؽ .ٔٔٓ:

ْٗ ينظر :المصدر السمبؽ  :ّٓٓ:كالبيت ىك:
ىأنا ال َ ً
ع يك َؿ صك وت بع ىد صكتً فى َننً
ص ىدل
الم ٍح ًك ىكا ىخ ير ال َ
ىكىد ٍ
صاِ يح ى
ىٍ ىٍ ىٍ
ٓٗ
يكضح ىته المس لة  ,يقكؿ ):الطكيؿ)
لعؿ بيت (حميد بف ثكر) ٌ
و
داء أف تصح كتسمما
صحة
أرل بصرم ود رابن بعد
كحسبؾ ن
فالسالمة ف البيت تعن معنييف متناوضيف .في السالمة الت ض َد الداء كالمرض  ,كتعن الداء كالمرض  ,فالسالمة ضركرية
لنا لنعيش كنمارس حياتنا  ,كلكنيا ف الكوت نفسو تقكدنا الى المكت كاليالؾ.

ٔٗ

ديكاف جرير ّٕٓ:

ٕٗ

ديكاف العباس بف األحنؼ  ,شرح كتحقيؽ  :عاتكة الخزرج . َُٔ :

ٖٗ

ينظر :ددِؿ اإلعجاز  َِٕ:ػ ػَِٖ.

ٗٗ

فصكؿ مف النقد عند العقاد  .محمد خميفة التكنس . ِِٓ – ِِْ :

ََُ

المصدر السابؽ . ِِٔ :

َُُ

ينظر  :زمف الشعر  .أكدنيس . ُِٖ:

َُِ

ينظر  :الشعر العرب المعاصر .عز الديف اسماعيؿ . ُٖٖ – ُٖٕ :

َُّ

الشعر العرب المعاصر.ُْٗ:

َُْ

ينظر :بحكث ف النص األدب . َُٖ – ُٕٗ:

مصادرالبحث

 القرآف الكريـ

ََّ

 األدب بيف الكضكح كالامكض .كليد وصاب  ,مجمة أفاؽ الثقافة كالتراث ’عّٔ  ,كانكف الثان
َُِِـ .

 أدب النديـ  .أبك الفتح محمكد بف الحسيف المعركؼ بكشاجـ ( تَّٔق )  ,تحقيؽ  :نبيؿ العطية ,
دار الشؤكف الثقافية  ,باداد  ,طُ َُٗٗ ,ـ .

 أساس البالغة  ،ت ليؼ  :اإلماـ جار اهلل أب

القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم

(ت ّٖٓىػ)  ،دار صادر لمطباعة كالنشر  ،دار بيركت لمطباعة كالنشر  ،بيركت  ُّٖٓ ,ق ػ ػ ػ ػ
ُٓٔٗـ .

 أسرار لبالغة  .عبد القاىر الجرجان (تُْٕق) ,تحقيؽ محمد رشيد رضا  ,دار الكتب العممية ػ ػ ػ
بيركت  ,طُ ُٖٖٗ ,ـ .

 أسرار لبالغة  .عبد القاىر الجرجان
القاىرة  ,طِ  ُٕٗٔ,ـ .

(تُْٕق) ,شرح كتعميؽ محمد عبد المنعـ خفاج

 ,مكتبة

 أسس النقد األدب عند العرب .أحمد بدكم  ,دار النيضة ػ ػ ػ ػ مصر  ُٗٗٔ,ـ .
 ادسمكب  .احمد الشايب  ,القاىرة  ,طٕ ُٕٗٔ ,ـ .


اإليضاح ف

عمكـ البالغة  ،واض

بالخطيب القزكين

القضاة جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف المعركؼ

( ت ّٕٗىػ )  ،تحقيؽ كتعميؽ  :لجنة مف أساتتة كمية الماة العربية

بالجامع األزىر ،أعادت طبعو باألكفست مكتبة المثنى بباداد ,طُ ُٖٗٓ ،ـ .

 بحكث ف

ُٖٖٗ,ـ.

 البرىاف ف

النص األدب

 .محمد اليادم الطرابمس

 ,دار العربية لمكتاب – طرابمس ػ ػ ػ ػ تكنس

كجكه البياف .ابك الحسيف ابف كىب الكاتب .تحقيؽ  :د.احمد مطمكب كالدكتكرة خديجة

الحديث  ,مطبعة العان – باداد  ,طُ ُٕٗٔ,ـ.

 بنية الماة الشعرية  .جكف ككىيف .ترجمة محمد الكل كمحمد العمرم ,دار تكبقاؿ لمنشر – المارب ,
طُ ُٖٗٔ,ـ .

 البياف كالتبييف  ،أبك عثماف عمر بف بحر الجاحظ ( ت ِٓٓ ىػ )  ،تحقيؽ كشرح  :عبد السالـ محمد
ىاركف  ،الناشر مكتبة الخانج بالقاىرة  ،مطبعة المدن  ،طٓ . ُٖٗٓ ،

 تاج العركس مف جكاىر القامكس  :اإلماـ الماكم مح

الحسين الزبيدم(تَُِٓىػ)  ,بيركت ػ ػ ػ لبناف ( د  ,ت ).

الديف أبك الفيض السيد محمد مرتضى

 تاريق النقد األدب عند العرب " نقد الشعر مف القرف الثان حتى القرف الثامف اليجرم" ،د .إحساف
عباس  ،دار الثقافة بيركت  ،لبناف  ،طِ ُٕٖٗ ،ـ .
َُّ

 تحرير التحبير ف صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القراف  ،دبف اب ادصبع المصرم ( ْٓٔىػ )
 ،تقديـ كتحقيؽ  :حفن محمد شرؼ  ،مطابع شركة ادعالنات الشروية – القاىرة ُّٗٔ ،ـ .

 التفكير الددل ف البحث البالغ العرب  :د .مك محي عيداف الكالب  ,رسالة دكتكراه الجامعة
المستنصرية /التربية كمية ََُِ,ـ .

 جميرة الماة .أب

بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم تُِّق  .ترتيب كتصحيح .عادؿ عبد

الرحمف البدرم  ,طُ مكتبة المثنى – باداد ُّْٓ,ق.

 جكاىر البالغة  .احمد الياشم  ,دار الكفاؽ لمطباعة كالنشر كالترجمة ػ ػ بيركت ( ,د ,ت) .
 الحداثة ف حركة الشعر العرب المعاصر :د.خميؿ المكسى ,مطبعة الجميكرية ػ ػ ػ ػ دمشؽ  ,ط ُ,
ُُٗٗـ .

 ددِؿ اإلعجاز .عبد القاىر الجرجان (تُْٕق) ,تحقيؽ محمد رشيد رضا  ,دار المعرفة لمطباعة
كالنشر ػ ػ ػ بيركت  ,طُ  ُّٖٗ ,ق ػ ػ ػ ُٖٕٗـ .

 ديكاف البحترم ( ت ِْٖىػ) عن بتحقيقو كشرحو كالتعميؽ عميو حسف كامؿ الصيرف  ،مطابع دار
المعارؼ بمصر  ،طُِِٕٗ ،ـ.

 الرمزية ف األدب العرب  ،د .دركيش الجندم ،د .ط ،.مكتبة نيضة مصر بالفجالةُٖٗٓ ،ـ.
 زمف الشعر :عم احمد سعيد (أدكنيس)  ,دار العكدة  ،بيركت ،طُِٕٖٗ ،

 سبعة أنماط مف الامكض  :كليـ أمبسكف  .ترجمة خالد سمماف حمكدة  ,لندفَُّٗ,ـ.

 سر الفصاحة :ابف سناف الخفاج ( تْٔٔق) .تحقيؽ :عبد المتعاؿ الصعيدم ,مطبعة محمد عم
صبيح كأكدده ُٗٔٗ ,ـ.



شرح ديكاف الحماسة ألب

تماـ  .أبك عم

المرزكو (ُِْق)  ,تحقيؽ  :احمد أميف كعبد

السالـ محمد ىاركف  ,مطبعة لجنة الت ليؼ كالترجمة ػ ػ ػ ػ ػ القاىرة ُُٗٓ ,ـ .

 شرح ديكاف الفرزدؽ  .ضبط معانيو كشركحو كأكمميا  :إيميا الحاكم  ,منشكرات دار الكتب العممية ػ ػ ػ
بيركت كمكتبة المدرسة ػ ػ ػ بيركت  ,طُ ُّٖٗ ,ـ .

 شركح المعمقات – دراسة العالوة بيف الددلة كالتركيب  ، -د .يحيى فرغؿ عبد المحسف  ، ،دار
الباركدم لمطباعة كالنشر  ،إصدارات مركز زايد لمتراث كالتاريق  ،أبك ظب  ،طُ ََِْ ،ـ .

 الشع ر العرب

المعاصر وضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية  .عز الديف إسماعيؿ  ,دار العكدة كدار

الثقافة – بيركت  ,طّ  ُُٖٗ ,ـ .

 الشعر كالشعراء  .ابف وتيبة الدينكرم (ِٕٔق) ,احمد محمد شاكر ,دار المعارؼ – مصر ُٗٔٔ ,ـ
.
َِّ

 الشعر كالفكر عند العرب مف أكاسط القرف الثان حتى نياية القرف السادس  .د.سعيد عدناف ,مطبعة
الطيؼ ػ ػ ػ ػ باداد ََُِ ,ـ .

 الشعرية العربية  :عم احمد سعيد (أكد نيس)  ,دار ا داب ػ ػ ػ بيركت ,طُ ُٖٗٓ ,

 ظاىر الامكض ف الشعر العرب الحديث  .عالء الديف رمضاف السيد  ,مجمة المعرفة السكرية  ,عدد
مايك ُٖٗٗ ,ـ.
 العربية كالامكض ػ ػ ػ دراسة لاكية ف
اإلسكندرية ,طُ ُٖٖٗ ,ـ.

دراسة المبنى  .حمم

خميؿ  ,دار المعرفة الجامعية ػ ػ ػ

 الامكض الشعرم ف القصيدة العربية الحديثة .دريد يحيى الخكاجة  ,دار التاكرة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حمص  ,طُ ,
ُُٗٗـ.

 الامكض الفن

ف

شعر المتنب

 :نجـ عبد عم

رِيس  ,بحث ف

مجمة األستات ,ع ْٓ ,لسنة

ََِٓـ .

 الامكض كالعربية  :حمم خميؿ  ,دار المعرفة الجامعية – اإلسكندرية ,طُ . ُُٖٗ ,
 فصكؿ ف النقد عند العقاد  .محمد خميفة التكنس  ,مكتبة الخانج – مصر ( ,د.ت) .
 ف التككيف الشعرم .خيرم الضامف  ,منشكرات عكيدات ػ ػ ػ بيركت  ,طُ ُٖٗٓ ,ـ .
 وضايا النقد األدب

 :ؾ.ؾ.ركثفف  .ترجمة عبد الجبار المطمب

 ,دار الشؤكف الثقافية

-

بادادُٖٗٗ,ـ.

 وضايا النقد األدب ػ ػ الكحدة  ,ادلتزاـ  ,الكضكح كالامكض  ,اإلطار كالمضمكف  .بدكم طبانة  ,دار
المريق لمنشر ػ ػ ػ ػ ػ ػ الرياض ُْٖٗ,ـ .

 الكتاب (كتاب سيبكيو)  ،أبك بشر عمرك بف عثماف بف ونبر( ،ت َُٖىػ)  ،تحقيؽ كشرح عبد
السالـ محمد ىاركف ،مطابع الييِة المصرية العامة لمكتاب ،طِ ،القاىرة ُّٕٗ ،ىػ –ُٕٕٗـ.

 كتاب الصناعتيف ( الكتابة كالشعر)  ،أبك ىالؿ العسكرم  ( ،ت ّٓٗىػ)  ،تحقيؽ محمد عم
البجاكم ،كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،مطبعة عيسى الباب

الحمب  ،طُ ،القاىرة ُُّٕ ،ىػ –

ُِٓٗـ.

 لساف العرب  ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر األفريق المصرم( ،ت ُُٕىػ) ،
دار صادر – بيركت ( ،د.ت).

 المثؿ الساِر ف أدب الكاتب كالشاعر ،ضياء الديف بف األثير( ،ت ّٕٔىػ)  ,تحقيؽ :احمد الحكف
كبدكم طبانة  ,مطبع الرسالة ػ ػ ػ ػ ػ ػ بيركت ُِٗٔ,ـ.

 المعجـ األدب  :جبكر عبد النكر ,دار العمـ لممالييف ػ ػ ػ ػ ػ بيركت  ,طُ ُٕٗٗ,ـ.
َّّ

 معجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا  :د .أحمد مطمكب  ,مطبعة المجمع العمم العراو َُْٔ,ق
ػ ػ ػ ػ ػ ُٖٔٗـ.

 مفتاح العمكـ  ،أبك يعقكب يكسؼ بف اب بكر السكاك (ت ِٔٔىػ)  ،تحقيؽ  :أكرـ عثماف يكسؼ
 ،مطبعة دار الرسالة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ باداد ُِٖٗ ،ـ.

 مقكمات عمكد السعر ادسمكبية ف النظرية كالتطبيؽ .رحمف غركاف  ,منشكرات اتحاد الكتاب العرب
ػ ػ ػ ػ دمشؽ ََِْ ,ـ .

 مف حديث الشعر كالنثر  :د .طو حسيف  ,دار المعارؼ ػ ػ ػ مصر  ,طَُ ُٗٔٗ,ـ.
 ( ،ت ْٖٔىػ) ،تقديـ كتحقيؽ محمد

القرطاجن
 منياج البمااء كسراج األدباء ،أبك الحسف حازـ
ٌ
الحبيب ابف الخكجة  ،دار الارب اإلسالم  ،طّ ،بيركت – لبناف ُٖٗٔ ،ـ.
 المكازنة بيف اب

تماـ كالبحترم .أبك القاسـ الحسف بف بشر ا مدم (تَّٕق)  ,تحقيؽ :محمد

محي الديف عبد الحميد  ,مكتبة السعادة ػ ػ ػ مصر ُٗٓٗـ .

 النقد األدب

كمدارسو الحديثة  :ستان

ىايمف  .ترجمة إحساف عباس كيكسؼ نجـ ,دار الثقافة –

بيركت . ُٕٖٗ ,

 النقد ال بالغ عند العرب إلى نياية القرف السابع اليجرم:عبد اليادم نيشاف  ,رسالة دكتكراه ػ كمية
التربية  /جامعة باداد ُٖٗٗ ,ـ.

 نياية اإليجاز ف

دراية اإلعجاز .اإلماـ محمد بف عمر فخر الديف الرازم (ت َٔٔىػ) ,تحقيؽ :

فخرم الشيق أميف ,دار العمـ لممالييف ػ ػ ػ ػ ػ ػ بيركت ,طُ ُٖٗٓ,ـ .

 الكساطة بيف المتنب كخصكمو  ،القاض عم بف عبد العزيز الجرجان (تِّٗق)  ،تحقيؽ كشرح
 :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،عم محمد البجاكم  ,المكتبة العصرية  -بيركت ,طُ ََِٔ ,ـ.

َّْ

